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প্রকাশকের ভূমিকা! 
আর্ধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহধি দয়ানন্দ সরশ্বতীর অমর গ্রন্থ হিন্দী সত্যার্থ 

প্রকাশের বঙ্গানুবাদ পঞ্চম বার মুদ্রিত হইল। এই গ্রস্থ ১৮টি ভাষায় অনুদিত 
হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । ইহার বঙ্গানুবাদের প্রথম সংক্ষরণ 
আজমীঢ হইতে প্রকাশিত হুইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা 
আর্্যসমাজ হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করনাধ কর্তৃক এবং চতুর্থ সংক্ষরণ ব্বর্গীয় 
তুলনী দাদ দত্ত কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে আধ্যসমাজ 

কর্তৃক বৈদিক ধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষাভাষী সহস্র সহত্র নরনারী মহধি 
দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাহার অুল্য গ্রন্থ সত্যার্থপ্রকাশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন । 
সত্যার্থপ্রকাশের বিগত সংস্করণ পীচ ছয় বগুসর পুর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল। 
বঙ্গদেশ কেন, ভারতের অন্যান প্রদেশ হইতেও এই গ্রন্থের চাহিদা আসিয়াছিল 

কিন্তু তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুছে কাগজ দুষ্প্রাপ্য 
হওয়ায় এই গ্রন্থের পুনমুর্্রণ অসম্ভব ছিল। কলিকাতা আধ্যসমাজ, বঙ্গ- 
আসাম আধ্যপ্রতিনিধি সভা ও আধ্যসমাজ রিলীফ সোসাইটীর পরিচালক 
বর্গের সমবেত উদ্ভম ও প্রচেষ্টায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।' ইছাতে 
আধ্যসমাজের ধনাঢ্য দানবীরগণ অকাতরে ধন দান করিয়াছেন। আধ্যলমাজের 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রচারকগণ গ্রন্থের সংশোধন ও অনুবাদ কার্যে প্রাণপাত 

পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে ভাষ! নিভু ও আধুনিক হইতে পারে তজ্জন্ত 
খ্যাতনাম৷ পণ্ডিতেরা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাবে নান৷ 

অনে যুক্তি পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা সকলের 
নিকটেই কৃতচ্ঞ রহিলাম। 

সত্যার্থপ্রকাশ নানা কারণে জনগণের মনপ্র(ণকে আকৃষ্ট করে। প্রথমতঃ 

ইহা পরাধীন ভারতের দানমনোভাব ও কুসংস্কারের তিক্ত আবহাওয়ার মধ্যে 
সর্বপ্রথম ভারতীয় নরনারীকে স্বাধীনতার ও সর্বববিধ কল্যাণের বাণী 
শুনাইয়াছিল। সত্যার্থপ্রকাশের প্রথম হিন্দী সংস্করণ রাজা জয়কৃষ্ণ দাস ভ্বারা 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুকিত হইয়াছিল। ম্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, স্বরাজ্যঃ 
সংগঠন, ধর্ম্নরাজ্য ও চক্রবস্তারাজা প্রতিষ্ঠার বাণী এই গ্রন্থ দ্বারাই স্পষ্টভাবে 
সর্বপ্রথম ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খুষ্টাকে বোম্বাই সহরে 
সর্বপ্রথম আধ্যসমাজ স্থাপিত হুয়। সঙ্যার্থপ্রকাশের সংশোধিত দ্বিতীয় 
সংস্করণের পাগুলিপি মহি দয়ানন্দ স্বহস্তে গ্রস্তত করিয়াছিলেন । ১৮৮৩ ধৃষ্টাকে 



[1 ] 
তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত পরোপকারিণী সভাকর্তৃক 
১৮৮৫ খুষ্টা্ধে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া! সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 

হয়। ঠিক সেই বতসরেই বোম্বাই সহরে সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় কংগ্রেল 

স্থাপিত হয়। নিংসংশয়ে বল। যাঁয় মহধি দয়ানন্দের ম্যায় শআামৃত্্য ব্রহ্মচারী, 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত, গৈরিক বন্ত্রধারী, অদ্ধনগ্ন, সর্ধবত্যাগী সন্নাসী দ্বারাই লোকচক্ষুর 

অন্তরালে স্বাধীন ভারতের সৌধমালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল। এই 

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি নিজ্রিত ভারতকে চেতন! দান করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে বেদিক ধর্মের মানদণ্ডে প্রচলিত বিভিন্ন মত মতান্তরের 
যুক্তিপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচনা করা হইয়াছে। এই এক খান! গ্রন্থ পাঠ 
করিলেই জনলাধারণ বেদ, ব্রাহ্মণ, উপন্ষিদ্, দর্শন, জৈনমত, বৌদ্ধমত, চারবাকমত, 
প্রাণ, তন্্, বাইবেল ও কুরাণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। 

বিভিন্ন মতবাপ্ধের মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থকা ও এক্য তাহাও জান৷ যায়। 

ইহাকে বিভিন্ন মতবাদের কোষগ্রন্থ বলাও চলে । 

তৃতীয়তঃ বেদত্যাগী জনসাধারণের জীবনে কি ভাবে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে প্ৰারে তাহার উপায়, ভ্রম ও প্রণালী এই গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে বণিত 

হইয়াছে । চার বর্ণ, চারি আশ্রম, যোড়শবিধ বেদিক সংস্কার, জ্ঞান-কর্মম 
উপাসনা! ও মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে বথার্থ স্বরূপ বণিত হইয়াছে । 

চতুর্থতঃ ইহাতে সাংসারিক ও পারমাথিক উন্নতির ( অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের ) 
সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে । গাইস্থাধন্মের সহিত সন্্যাসীর মোক্ষলাভের 

বিরোধিতা নাই, এক দিকে চক্রবন্তা রাঙ্গ্য স্থাপন, শিল্প বাণিজ্য.কৃষির উন্নতি 

অন্য দিকে ব্রহ্ধবিষ্তার্জন ও মোক্ষলাভ ইহার্দের মধ্যে অনামপ্তস্ত নাই। 

ত্যাগবাদ ও ভোগবাঁদের আদর্শের উপর বৈদিক ধন্ম স্থাপিত । এই গ্রন্থে এই 

সব তথ্য সরল ভাবে বপিত হইয়াছে । 
পঞ্চমতঃ মহধি দয়ানন্দ হৃদয়ের উদারতা ও বিশালতা লইয়। বেদবিরোধী 

মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সতের আলোক দ্বারা তিনি অসত্যকে দুরীভূত 
কবিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । সমাজের পচনশীল 
ক্ষতে তিনি সমাজের হিতৈষী বন্ধুরূপে অস্ত্রোপচার করিয়া অমৃত প্রলেপ প্রদান 
করিয়াছেন । ইহাতে সমাজে হ্থাধীন চিন্তা! ও যুক্তিবাদের প্রভাব বিস্তুত হুইয়াছে। 
শত সহ লক্ষ লক্ষ নরনারী এই গ্রন্থের সাহাযো অসত্য. মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া . 

সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের আলোক লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রচার 
যতই অধিক হইবে ততই সাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। | 
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স্্রীমদ্দয়ানন্দ জীবনী 
মহধি দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিবারের মৌভি রাজ্যে টক্কারা 

নামক গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। টঙ্কারা গ্রাম মৌভিরাজ্যের 
প্রধান নগর মৌভির নিকটে অবশ্থিত। দয়ানন্দের ' পূর্ব নাম ছিল মুলজী 
শঙ্কর। সূলজী শঙ্করের পিতার নাম কর্ষণজী এবং পিতামহের নাম লালজী 
ত্রিপাড়ী। ইহার! উদীচ্য ব্রাঙ্ষণ। কর্ষণজী ছিলেন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী । 

ভূসম্পত্তিও তাহার যথেষ্ট ছিল। তিনি ধর্ম্মভীর ও বেদানুরাগ্ী ছিলেন। পুত 
মূলজী শঙ্করকে তিনি অষ্টম বর্ষে উপনয়ন দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উপাসনা শিক্ষা 

দিয়াছিলেন। দ্শমবর্ধ বয়সে মূলজী সমগ্র বজ্ু্বেদ কণস্থ করিয়াছিলেন। 
চতুর্দশ বর্ষ বয়সে পিতার সহিত সার! দিন উপবান করিয়া শিবরাত্ির প্রহরে 

প্রহরে শিবপুজা করিতেছিলেন। শিবলিঙ্গের উপর নির্ভয়ে একটি মুধিক 
আতপ তগডুল খাইতেছে-_এই দৃশ) দেখিয়া তাহার মনে মু্তি পুজার সন্ধে 
সন্দেহ জাগিয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সহোদ্দর! ভগ্মীর ও উনবিংশ বর্ষ 
বয়সে খুল্পতাতের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দর্শন করায় তীহার মনে স্থায়ী বৈরাগ্যের 

সৃষ্টি হইয়াছিল। মাতা-পিতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করিলে পুত্র 
দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ব্রহ্ষচধ্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়! শুদ্ধ চৈতন্য 
্রক্মচারী নামে তিনি কাষায় বন্ত্রও কমগুলু ধারণ করিলেন। পিতা তীহা:ক 

বলপু্বক গৃহে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নাই। 

নর্দা প্রদেশের চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে শুঙ্গগিরি মঠ হইতে আগত পুর্ণীনন্দ 
সরম্বতীর নিকটে সন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়া তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ 

করেন। তখন তাহার বয়স ২৪ বশুসর। তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়৷ জ্ঞান 

ও যোগবিষ্ভা আহরণ করিয়াছিলেন । চানোদ-কল্যাণীতে পরমানন্দ পরমহংসের 

নিকট বেদাস্তসার, কৃষ্ণ শান্দ্রীর নিকট ব্যাকরণ, কাশীর রামনিরঞ্রন শাস্ত্রীর 

নিকট কৌমুদ্বী ও ন্যায়শান্ত্র এবং সজ্বালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির নিকট 

তিনি যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন । টেছিরিতে কোন রাজপগ্ডিতের নিকট 

হইতে তিনি জ্যোতিষ ও অন্তগ্রস্থ পাঠ করিয়াছিলেন । শ্রীনগর, রর প্রয়াগ, শিবপুরী, 

কেন্বারঘাট, তুঙ্গনাথশূঙ্গ, উখিমঠ, গুপ্তকাশী, যোশীমঠ, অলকনন্দার উতপদ্ভি স্থল, 

'প্িদ্ধপদ, বন্ুধারা, বদরিনারায়ণ, রামপুর, চিক্কাঘটা, কাশীপুর, জ্লোণসাগর, 

' প্রভৃতি হিমালয়ের ছুর্গম তীর্থক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানাম্বেষণে ও প্রকৃত যোগীর সন্ধানেই 
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পরিভ্রমণ করিয়াঞিলেন। হিমালয়ের বিভিন্ন বনে, গুহায়, নদীতটে বা তুঘারা- 
বৃত স্থানে ভ্রমণ কালে বনু সময় তাহার জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল । এই ভাবে 

১৭ বসর কাল মাধ্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের নানা মাশ্রম, মঠ, মন্দির দর্শন 

করিয়া এবং অসংখ্য সাধু সন্নযাসীর সঙ্গ করিয়া ৩৯ বর্ষ বয়সে ১৮৬৪ খুষ্টাবে মথুরায় 
দণ্ডী স্বামী, ব্রহ্মবিশ ও বৈদিক পণ্ডিত স্বামী বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত হন। 

তিনি ছিলেন তশুকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পঞ্চিত। দয়ানন্দ তাহার শিষ্য 
গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট পাণিনী, মহাভাষা, উপনিষত, মনুস্মৃতি, ষডদর্শন, 

বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। বিগ্াধ্যয়ন সমাপ্তির পর গুরুর নিকট হইতে 

বিদায় কালে তিশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন-_“সত্য শাস্ত্রের উদ্ধারে কৃত্সঙ্কলপ 

থাকিব, অবৈদ্দিক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন করিব ও বৈদি$ ধন্দের প্রচারে জীবন 

অর্পণ করিব” । দরয়ানন্দ এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিরাছিলেন 

গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্ঘে ও বিষ্ভাকেন্দ্রে 

পরিভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধম্ম শুচার করিতে থাকিলেন। আগর, কানপুর, 

ঢোলপুর, করোলি, জয়পুর, আজমীর, হরিদ্ার, কর্ণবাস, রামঘ'ট, অন্ুপঞহর 

প্রভৃতি স্থানে বৈদ্িক ধর্শের প্রচার করিয়া এবং স্থানবিশেষে তিনি দেশের 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মৌলবী ও পান্রীগণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া 

দিথ্বিঙ্য়ীরূপে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীর পগিতের! প্রমাণ 
গণিলেন। কাশীর সন্মানরক্ষায় কাশীরা অগ্রগামী হইলেন। ১৮৬৯ 

শ্বীধটাব্দের ১৬ই নভেগ্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শাস্ত্র বিচারের 
তারিখ ৪ সময় নিদ্ধীরিত হইল। আনন্দবাগে শাস্্রবিচারের স্থান 

নিপ্দিষ হইল। জনকোলাঙলে জানন্দবাগ পরিপূর্ণ হইল। কাশীনরেশ 

স্বয়ং সভাপতির সালনে উপবিষ্ট হইলেন । পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, শিবলহায় শশ্মা, 

মাধব!চাধা। খামনাচাধ্য, দেবাদত্ত শর্প1, বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী ও অন্থিক দত্ত 

প্রস্তুতি 5০ জন দব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত এক দিকে, অপর দ্বিকে হিমাচল সর্শ 
অচল অটল, স্থিরচিন্ত, শাস্ত ও গন্টীর মুক্তি মহধি দয়ানন্দ সরস্বতী একাকী । 
বিচাধ্য বিষয়-_মৃণ্তিপুজা বেদানুকূল কিনা । দেই শাস্ত্রবিচারে দয়ানন্দ বিজয় 

লাঁভ করিলেন। বিপক্ষ পঞ্চিতেরা কোলাহল করিয়া সভা] ত্যাগ করিলেন । 

বঙ্গের প্রপিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত স্বর্গায় সত্যব্রত সামশ্রমী সেই বিচার সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। ত্বীয় মানিক পত্র “প্রত্নরকমর নন্দিনীতে” তিনি দয়ানন্দের বিজয় 

ঘোষণ! করেন। ইহা ছাড়া “রো ছলাখণ্ড সমাচার”, লাহোরের ণজ্ঞানদায়িনী 
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পত্রিকা”, কলিকাতার প্রসিদ্ধ “হিন্দু পেটি,য়ট” পঞ্রিকায় ও “পায়ন্য়ার” পত্রিকায় 

শান্সবিচারের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সব পত্রিকাতেই দয়ানন্দের জয় 

ঘোষিত হুইল। কাঁশীর পণ্ডিতের! নিরুপায় হইয়া “দয়ানন্দ পরাভূতি” নামক 
স্কত পুস্তক ও “ছুর্জন মতনর্দন” নামক হিন্দী পুস্তক এবং গুপ্ত বিজ্ঞাপন 

ছাঁপাইয়। দয়ানন্দের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। শান্তর বিচারের পর 

২৬শে জানুয়ারী দয়ানন্দ এলাহাবাদে রওয়ানা! হইলেন। এতপ্রিন তিনি 

কাশীতেই ছিলেন। কাশীর শান্ত্রবিচার সভায় “ভূ প্রদক্ষিণ” প্রণেতা ব্রাহ্ম 
সমাজী ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়ানন্দকে 

কলিকাতায় যাইণার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেদ 

বিছ্ভালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পুর্ব হইতেই কলিকাতায় যাওয়ার 

ইচ্ছ। ছিল। ডুমরাও, পাটনা, জামালপুর, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে বৈদ্দিক 
ধন্মা প্রচার করিয়া তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাকের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় 

উপস্থিত হন। ভাগলপুরের স্থানীয় জমিদার স্বর্গীয় তেজনারায়ণ সিংহ ও 
তাহার আত্মীয় স্বগীয় মহানীর প্রসাদ স্বামীজীর শিষ্য হন। এই মহাবীর 

প্রলাদ কলিকাতায় থার্ষিতেন এবং ইনিই সব্বাগ্রে কলিকাতায় আধ্যসমাজ 

স্থাপন করিয়াছিলেন । হইনি বন্ুদ্ন বলিকাঁত। আধ্যসমাজের মন্ত্রী ছিলেন 

এনং উহার অর্ধ সাহায্যেই স্বগীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাদান সংগ্রহ 

করিয়। দয়ানন্দের জীবনী সর্বব প্রথম বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ করেন। ২৭ হাজার 

টাক! ব্যয় করিয়। তিনি কাঁলকাতায় “আধ্যাবর্ত প্রেস” স্থাপন ও “আধ্যাবর্ত” 

হিন্দী সমাচার পত্র গরকাশ করেন ও বহু টপিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

দ্য়ানন্দকে হাওড়া ফ্েঁশনে অভ্যর্থনা করিয়া স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সেন তাহাকে 

সঙ্গে করিয়া পাথুরিয়া ঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত 
হন। তাহার ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বরাহনগরের সন্নিকটে নৈনানের 

বাগনবাড়ীতে তীহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় 

কপিকাতার বিশিষ্ট ব্ক্তিগণ দয়ানন্দের [নিকটে গিয়া নান। বিষয়ের আলোচন! 

করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচজ্ 

হ্যায়রতু, উক্ত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও পণ্ডিত 

রাঞ্নারায়ণ গৌড় তাহার সহিত গতি কুট বিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তর করিতেন । 
স্বগায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর, ডাঃ মহেন্দ্রনাল সরকার, সিটী কলেজের 

অধ্যক্ষ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, আদি ত্রাঙ্গ সমাজের উপদ্দেশক হেমচন্দ্র চক্রবত্তী, 
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দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় দয়ানন্দের প্রতি অনুরক্ত হন। 
ব্রাহ্মলমাজী হইলেও দ্বিজেন্দ্র নাথ ও রাজনারায়ণ অগ্নিহোত্রের উপযোগিতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন। মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের অনুরোধে 
কলিকাত৷ মধ্য সমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বোলপুর শাস্তি নিকেতনে 
উপাসনার বেদীর সম্মুখে হোম করার জঙ্ক পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রুকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ' দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বাচিয়াছিলেন ততদিন এবং তাহার মৃত্যুর 
পরেও বহুদিন নিয়মিতভাবে সেখানে হোমানুষ্ঠান হইত। স্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের 
আমন্ত্রণে দয়ানন্দ ব্রিচত্বা রিংশৎ মাঘোত্নবের ১১ই মাঘ জোড়ার্সাকে। রাজবাড়ীতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও তীহার পুজ্গণ দয়ানন্দের সহিত 
বার্তালাপে খুবই আহ্লাদ্দিত হইয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্ধসমাজের প্রবর্তক 
কেশবচন্ত্র সেন দয়ানন্দের প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দয়ানন্দ 

সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ও কৌপীন মাত্র পরিধান করিতেন। 

কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ত করেন ও সাধারণভাবে 

বন্ত্র পরিধান আরম্ত করেন। ১৮৭৩ খুষ্টাব্বের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ব্রঙ্মানন্দ 

কেশবচন্দ্রের লিলি কটেজে দয়ানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
স্বীয় গোরাাদ দত্তের গুহে ও ৯ই মার্চ বরাহনগরের নৈশ বিদ্ভালয়ে দয়ানন্দের 
বন্তৃত হর। কলিকাতায় আরও অনেক স্থানে তাহার বক্তৃতা হয়। তাহার 

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে কেহ তাহার সহিত শাক্সবিচার কারতে সাহস 

করেন নাই। কলিকাতার বাহিরে হুগলী, চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, মুলাজোড় ও 

মুশিদাবাদের অপর পারে বালুচর নামক স্থানে বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা 
করেন। চু'চুড়ার স্বগাঁয় বৃন্নীবনচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে তাহার বক্তৃতা! 

হয়। ৬অক্ষয়চন্দ্র সরকার দেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ববপাধারণের 
চাপে পড়িয়া ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পঞ্চিত ও কাশীনরেশের সভাপগ্ডিত 

৬ভারাচরণ তর্করত্ু মহাশয় দয়ানন্দের সহিত শান্্রবিচারে অগ্রসর হন ও 

কিয়কাল পরে পরাঞ্জয় স্বীকার করেন। ইনিই কাশী শান্ত্রবিচারে ছিলেন। 

চু'চুড়ার শান্ত্রবিচার সভায় ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৩ 

খৃষ্টানদের ১৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন। হুগলী 

হইতে তিনি ভাগলপুর যাত্রা! করেন। বঙ্গদেশে তিনি চাগ্ি মান কাল 
অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বেদবিগ্ভালয় স্থাপনের জন্যও তিনি 

সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তাহ! সম্ভব হয় নাই। জয়ানন্দের কলিকাতা ত্যাগের 
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পর কলিকাতা সিনেট হলে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। 
মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র শ্যায়রতু, পণ্ডিত তারানাথ বিষ্ভাবাচস্পতি, পণ্ডিত 

রলময় বিদ্যালঙ্কার ও নবদীপের পঞ্জিত ভূষণচন্দ্র তর্করত্ব এই সভার উদ্যোক্তা 

ছিলেন। তিন শত্তাধিক পণ্ডিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মান্দ্রাজের 
রাম স্ুবরক্ষণ্য শান্ত্রীত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । মহারাজ! যতীন্দ্ 

মোহন ঠাকুর, রাজ! রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষঃ 
সুখোপাধ্যায়। ৬চারুচন্দ্র মল্লিক, রাজা কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেকেই সেই 

সভায় উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের অনুপস্থিতিতে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে 

সভার আয়োজন হইয়াছে বলিয়া ৬ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগর মহাশয় সে সভায় 

যোগদান করেন নাই। সভায় দ্য়ানন্দের বিরুদ্ধে একতরফা! বক্তৃতা হইয়াছিল । 

্য়ানন্দ বঙ্গদেশ হইতে রওয়ানা হইয়া ছাপরা, ফরক্কাবাদ, এলাহাবাদ, 

জববলপুর, নাপিক প্রভৃতি স্থানে শাস্্রবিচার ও বৈদিক ধণ্ম প্রচার করিয়া 
১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্ের নবেস্কর মাসে বোম্বাই সহরে উপনীত হন। এই ভ্রমণ 

কালে তিনি বহু স্থানে বেদবিষ্ভালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে 

অবস্থানকালে তিনি “সত্যার্থ-প্রকাশ” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। রাজ] জয়কৃষ্ণ দাসকে 

তাহ! মুদ্রিত করিবার ভার দিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদ্দিকধর্ট্মের পুনরুদ্ধারের 
জন্য দেশব্যাপী প্রচার কাধ্য স্থারীরূপে চলিতে পারে এইজন্য ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের 
৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি সর্বপ্রথম আধ্যসমাজ স্থাপন করেন। পৃথক্ 
কোন সমাজ, সম্প্রদায় ব। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। 

মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় প্রতিগ্রিত ব্রাহ্মলমাজ দ্বারাই বৈদিক ধন্মের 

পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে_ প্রথমে তিনি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন 
কিন্তু ব্রাহ্মলমাজের ও প্রার্থনাসমাজের নেতৃবুন্দের সহিত ধঘনিষ্টভাবে 

মিশিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার! রাজা রামমোহনের উদেশ্ 

ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া! ভিন্ন পথে পরিচালিত হইতেছেন। বোম্বাই 

সহরে মাত্র ২৩টি ব্যক্তি লইয়া আধ্যসমাজ স্থাপিত হইল। সভাপতি হইলেন 

কর্ণ দ্াল। দয়ানন্দকে সভাপতি পদের জন্য নানাভাবে অনুরোধ কর! সত্ত্ব 

তিনি সে পদ গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি 

তৃপ্ত রছিলেন। এইবার তিনি সমগ্র বেদ মুদ্রিত করিয়া জন সাধারণের 
' মধ্যে প্রচারের জগ্চ ব্রতী হইলেন। রাবণ, মহীধর, উবট, সায়ন প্রভৃতির 

' নবীন বেদভাষ্যে বেদের সত্য ধশন্ম আরুত রহিয়াছে, অন্যদিকে মোক্ষমূলর, 
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গ্রীফিথ প্রভৃতির অন্পুবাদ্দে বেধ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রাস্তমত প্রচারিত হইতেছে। 
এই বেদকে দেশের ও বিদেশের ভাষ্য ও অনুবাদের লাঞ্না হইতে রক্ষা 

করিবার জন্তই তিনি যাক্কের নিরক্তকে ভিত্তি করিয়া যৌগিক ব্যাখ্যার 
সাহায্যে বেদভাষ্য প্রণয়নে ব্রতী হইলেন। কাশীতে তিনি বেদভাষ্য 

রচনার সূত্রপাত করেন। অধোধ্যার সরযুবাগে তিনি “ঞণেদাদ্দি ভাষ্য ভূমিকা” 

প্রণয়ন করেন। মহারাণী ভিক্রোরিয়াকে “ভারত সাম্রাজ্্বী” উপাধিতে অভিহিত 

করার জঙ্য রাঙ্জপ্রতিনিধি লর্ড লিটন যখন দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবারের 

আয়োজন করিতেছিলেন তখন দয়ানন্দ “ঞণ্েদাদি ভাব্যু ভূমিকার পাগুলিপি 

লইয়৷ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভারতভূমি হইতে ধর্ম্মবিরোধ দুরীকরণের 
জন্য এক সম্মেলনে সর্ববসম্গ্রাদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে 

ব্রঙ্মানন্দ কেশকচন্দ্র, স্যার নৈয়দদ আহম্মদ, হরি দেশমুখ, লালা অলবধারা, 

নধীনচন্দ্র রার, দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

সব প্রতিনিধিই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সকলে একই 

সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। বার্থ মনোরথ হইয়। সকলে সভাস্থল 
তাগ করিলেন। দিল্লী হইতে মিরাট যাত্রার সময়ে তিনি এক বাঙ্গালী 

যুবকের উপর বেদভাব্য যুদ্রণের ভার দিয়া তাহাকে কাশীতে পাঠাইয়! দেন। 

এই বাঙ্গালী যুবকই দয়ানন্দকে মোঙ্ষমূলর, গ্রীফিথ প্রভৃতির বেদের ইংরেজী 

অনুবাদ পড়িয়। শুনাইতেন। কেশবন্দ্র দয়ানন্দকে ইংলণ্ডে বেদ প্রচারের 

জন্য উত্পাহ দিয়াছিলেন। তজ্জন্ক তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন কিন্তু 

উহার আীতিভাজন ছাত্র শ্ামজী কৃষ্ণবন্ছা ইংলগ্ডে গমন করিলে [ঠনি সে 

সঙ্ষল্প পরিত্যাগ করেন। ম্যামজী কৃষ্ণবন্মা দ্বারা তাহার সে ইচ্ছ! 

পুরণ হয় নাই। মীরাট হইতে দয়ানন্দ টাদপুরে আগমন করেন। ১৮৭৭ 

ুষ্ট।ব্দের ১৬ই মাচ্চ তারিখে মুন্সি প্যারেলাল টাপুর মেল।য় হিন্দু, মুসলমান 
ও গ্রাষ্টান ধণন্মের আলোচনার জন্ত এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেন। 

তাহাতে স্কট, নোবল, পার্কার ও জন্সন্ নামক পাদ্রীচতুষ্টয় গ্রীষ্টানদের 

পক্ষ হইতে, মোহম্মদ কাশেম ও আব্দ,ল মন্স.র নামক মৌলবীঘ্য় মুসলমানদের 
পক্ষ হইতে এবং স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক মতের বা হিন্দুধম্মের পক্ষ হইতে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । শাস্ত্রবিচারে টিকিতে না পারিয়া মৌলবীরা ও পাদরীর! 

সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। সভায় বৈদিক ধন্শেরই জয় ঘোষিত হইল। 

লাহোরের ক্রোহ্ষসমাজের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত অমর 



শ্রীমদ্দয়।নন্দ জীবনী 5/০ 

নাথ প্রভৃতি দয়ানন্দকে লাহোরে আনয়ন করিলেন। দ্বয়ানন্দের বভ্তৃত্থায় 

রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাক্মদমাজীরাও স্থুখী হইতে পারিলেন ন। 
কিন্তু ব্রাহ্মমমাজের অনেকে দয়ানন্দের বৈদ্দিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্ষ- 
সমাজের কর্তৃপক্ষ দয়ানন্দের আন্দোলনের বিরোধী হইলেন। উপায়াস্তর না 

দেখিয়া কতিপয় বিশিষ্ট সদহ্য ব্রাঙ্গলমাজ পরিশ্টাগ করিয়া লাহোরে আধ্য- 

সমাজ স্থাপন করিলেন। লালা মূলরাজ আধ্যসমাজের সভাপতি হইলেন 

এবং সারদ! প্রসাদ ভট্টাচাধ্য সহকারী সভাপতি হইলেন। ব্রাক্মমমাজের 

উপকরণাদি লইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টানদের ২৪ জুন লাহোরের ডাঃ রহিম খার গৃহে 
আর্্যসমাজের প্রথম অধিবেশন হইল। সেইদিন ত্রাহ্মদমাজের নিদিষ্ট 
উপাসন! পদ্ধতি অন্ুসারেই আধ্যমমাজের উপাসন! কাধ্য নির্ববাহিত হইয়াছিল । 

আধ্যসমাজের জন্য লাহোরে আধালমাঁজ স্থাপনের দিন কোন উদার ব্রাহ্ম 

ব। হিন্দু স্থানদান করেন নাই। এখানে মুসলমান ডাঃ রহিম খাঁর উদারতা 
উল্লেখযোগ্য । এই ভাবে দয়ানন্দ তাহার জীবগুকালে ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে বু আর্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণেল অল্কট ও ম্যাডাম 

ব্লাভাটক্ষি আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়৷ দয়ানন্দকে সভাপতিরূপে 
রাখিয়া থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাহাদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য 

সন্দেহজনক মনে করিয়া কিছুদিন পর দয়ানন্দ তাহাদের সংশ্রুব ত্যাগ করেন। 

রাজপুতানার দেশীয় রাজন্বর্গের মধ্যে বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি 
আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণা, মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাড়ে, শ্যামজী কৃষ্ণবন্্া প্রভৃতি ২৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া তিনি 

পরোপকারিণী সভ1 স্থাপন করেন এবং তাহাতে তিনি তাহার পুস্তক, ধন, 

বস্ত্রালয় ও যথাপর্ববস্থ দান করেন। যোধপুরে থাকাকালীন আততায়ী তাহার 
খান্-জ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়। দেয়। তাহার ফলে তাহার শরীরে ব্রণ হয়। 

চিকিৎসার জন্য তিনি আজমীটে চলিয়া আসেন। যজুর্বেবধ ভাষ্য তিনি সম্পু 
করিয়াছিলেন, ধৰ্থেদের ভাস্ত তিন চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবস্তাঁ অসম্পূর্ণ 
অংশের ভাষ্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা শেঠ জয়নারায়ণজী পোদ্দার ও শেঠ 

ছাজুরাম চৌধুরীর অর্থব্যয়ে পণ্ডিত শিবশক্করজী কাব্যতীর্ঘথ ও পণ্ডিত আধ্যমুনি 
দ্বারা সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর »ঙ্গলবার 
উপাপনান্ত্ে সমাধিস্থ হইয়া পরে চক্ষুউম্মীলন করিয়! “ছে দয়াময়,। তোমার 

ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। 
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দয়ানন্দ ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ডে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার 
জীবনের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ দেশবাসীকে নিরস্তর প্রেরণা দান করিতেছে। 
তিনি ভারতবর্ষকে নানাবিধ অন্ধ কুসংক্কারে জাচ্ছন্ন দেখিয়াছিলেন। ধর্মের 
নামে, পরকালের নামে ও মুক্তির নামে ব্ছ লোক দেশবাসীকে শোষণ 

করিতেছে ; পুজার নামে জীব বলিঘ্বার! মন্দির কলুধিত হইতেছে স্ত্রী ও শক্ত 

সর্বব মানবের ধর্মগ্রন্থ অক্ষয় জ্ঞান ভাগ্ডার বেদের শিক্ষা দীক্ষা হইতে বঞ্চিত 

রহিয়াছে ১ কর্তাভজা, গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পৌরোহিত্যবার্দের শোষণনীতি 

ও দুর্নীতিতে দেশবাসী বিভ্রান্ত ; পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে ও চাকচিক্যে 
আর্সম্তান দলে দলে খ্রীষ্টান মত গ্রহণ করিতেছে; সমাজের অনুদারতা ও 

অত্যাচারে নির্যাতিত হইয়া! দেশবাসী মুসলমান মত গ্রহণ করিতেছে ; বেদের 
শিক্ষার্দীক্ষা। বিলুপ্ত । পুরাণ, কুরাণ ও বাইবেলের মতমতান্তরে বৈদিক ধণ্ম 
লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাচ্ছন্ন ; সর্ব্বোপরি দ্রাসমনোভাবে ও সংকীর্ণতার 

শৃঙ্খলে দেশের অধিকাংশ নরনারীই আবদ্ধ--দয়ানন্দ দেশের এই ভয়াবহ দৃশ্য 
স্বচক্ষে দেখিয়! মণ্মাহত হইয়াছিলেন। বেদ ও বৈদ্দিক ধন্ধের পুনরুদ্ধার ব্যতীত 
আধ্যসম্তানগণ পু্র্বগৌরব ফিরিয়া পাইবে নাঁ_এই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
তিনি বেদোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র বিশ্বে বৈদিক ধর্মে 
প্রচার হয় ও আর্ধ্যাবর্ডের নরনারী জ্ঞানে গুণে শুদ্ধ হয় এজন্য তিনি আধ্য 

সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন জ্ঞ।নকাণ্ডের জন্তা তিনি “সত্যার্থ প্রকাশ” 

ও “খথেদাদি ভাস্া ভূমিকা”, কম্মকাণ্ডের জনক “সংক্ষার বিধি” ও উপাসনা 
বা ভক্তিকাণ্ডের জন্ত *আর্য/াভিবিনয়” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আধ্যসমাজ 

মহধি দয়ানন্দের প্রারন্ধ কার্ধ্য পুরণের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধি, 
ংগঠন, বেদপ্রচার, গুরুকুল স্থাপন, অনাথ অবল। উদ্ধার দ্বার আধ্যসমাজ 

আজ ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশ্নীব ও চেতনার 
সঞ্চার করিয়াছে । এ সবই মহধি দয়ানন্দের দান । 



ও 
সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ 

৯ অথ সত্যার্থ-প্রকাশস্য ভূমিকা | 

যে সময় আমি এই “সত্যার্থ-প্রকাঁশ” গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময় ও ভাছার 
পুর্বেবে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ করিতাম এবং অধায়ন অধ্যাপনাতেও সংস্কতই 
বলিতাম। অপিচ আমার জন্মভূমির ভাষা গুজরাটী। এই সব 
কারণে এই ( হিন্দী ) ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলনা । এজন্ত ভাষ। 

আশুদ্ধ হইয়াছিল । এখন ভাষা! (হিন্দী) বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস 

হইয়াছে । এজন্য এই গ্রন্থকে ভাষা-বাকরণ অনুসারে সংশোধিত করিয়া 

দ্বিতীয়বার মুকিত করা হইল । কোথায়ও কোথায়ও শব্দ, বাক্য ও রচনার 

পার্থকা ঘটিয়াছে। এরূপ কর! উচিতই হইয়াছিল। কারণ পরিবন্তন না 
করিলে ভাষার প্রাণালী সংশোধন করা কঠিন হইত। কিন্ত্ব অর্থের কোন 
পরিবর্তন কর! হয় নাই, প্রত্যুত বিশেষ রূপেই লেখা হইয়াছে । প্রথম মুস্তরাঙ্কনে 
স্থানে স্থানে যে সকল ভূল ছিল সে সকল অবশ্য বাহির করিয়া সংশোধন 

কর! হইয়াছে। 
এই গ্রন্ত ১৪ চৌদ্দ সমুল্লাসে অর্থাৎ চৌদ্দ বিভাগে রচিত হইরাছে। তম্মধো 

দশ সমুল্লাস লইয়৷ পু্ববাদ্ধী এবং চাঁরি সমুল্লাস লইয়া উত্তরাদ্ধ রচিত। কিন্তু 
শেষের দুই সমুল্পাস এবং পরবর্তী স্বসিদ্ধান্ত কোন কারণ বশতঃ প্রথমে মুকিত 
হইতে পারে নাই। এখন এ সকলও মুকিত করান হইয়াছে । 

প্রথম জমুক্লাসে-_উঈশখরের ওক্কারাদ্ি নামের ব্যাথ্য। ৷ 



২] সত্যাথ-একাশঃ 

দ্বিতীয় সমুল্প।সে -সন্তানদিগের ।শক্ষা | 
তৃতীয় সমুল্লাসে- ব্রন্মচর্ধ্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থ। সত্য ও অপত্য গ্রন্ছলমূহের 

নাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার রীতি । 
চতুর্থ সমুল্লাসে-_বিবাহু ও গৃহা শ্রমের ব্যবহার । 
পঞ্চম সমুল্লাসে-_বানপ্রস্থ ও সঙ্স্যাস আশ্রমের বিধি । 
ষষ্ঠ সমুল্পাসে -রাজধর্ম্া। 

সগুম দমুল্লাসে-বেদ ও ঈশ্বর বিষয়। 
অষ্টম সমুন্পাসে- জগতের উৎপত্তি, স্িতি ও প্রলয় । 
নবম সমুল্লাসে-_বিস্তা, অবিস্ভা, বন্ধন ও মোক্ষের ব্যাখ্য।। 
দশম জমুল্লাসে- আচার, অনাচার ও ভক্ষ্যভক্ষ্য বিষয় । 
একাদশ সমুল্লাদে__আর্ব্যাবন্তীয় মতমতান্তরের খগুন মণ্ডন বিষয় । 
গ্বাদশ সমুষ্টাসে - চাবর্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বিষয় । 
জয়োদশ সমুক্লাসে__ছুষ্টান মত বিষয় । 

চতুর্দশ সমুক্লাসে মুসলমানদের মত বিষয় এবং চতুর্দশ অমুল্ল।সের শেষে 
আব্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হুইয়(ছে, 
আমিও তাহা যথাবণ স্বীকার করি। 

আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখা প্রয়োজন--সন্চা সত্য অর্থের প্রকাশ করা 

অর্থাত যাহা সত্য তাহাকে সতা এবং যাহা মিথা। তাহ।কে মিথাই প্রতিপাপন 

করাকে আমি সত্যার্থের প্রকাশ বপিয়া বুঝিয়াছি। সত্যের স্থানে অসতা 

ও অসত্যের স্থানে সত্য প্রকাশ করাকে সত্য বল। যায় না। কিন্তু যে পদার্থ 

যেরূপ তাহাকে সেইরূপই বলা, লেখা এবং মানাকে সতা বলে। যেমনুহ্য 
পক্ষপাতী, সে নিজের অসত্যকেও মতা এবং অন্য বিরূদ্ধ মতাবলম্বীর সত্যাকেও 

অসত্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় । এজন্য সে সত্য মতকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। 

অতএব উপদেশ অথবা লেখার দ্বার! লব মনুধ্যের সম্গুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ প্রকাশ 

করাই বিদ্বান. ও আগু-পুরুষদের মুখ্য কর্ম । ইহার পর তাহারা লকলে নিজ নিজ 

হিতাহিত বুঝিয়া নিজেরাই সত্যার্থ গ্রহণ ও মিথ্যার্থ বর্জন পূর্বক সর্বদা আনন্দে 
কাল যাপন করিতে থাকুন । মনুষস্তের আত্ম! সত্যাসতোর জ্ঞাত । তবুও সেন্ীয় 

প্রয়োজন-সিদ্ধি, হঠকারিতা, ছুরাগ্রহ এনং অবিষ্ভাদি দোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ 
করিয়া অসত্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে । কিন্তু এই গ্রন্তে সেইরূপ কিছুই রাখ 
হয় নাই এবং কাহারও মনে ব্যথা দেওয়। বা কাহারও অনিষ্ট করাও অভিপ্রায় 
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নহে। কিন্তু যাহাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি ও উপকার হয় এবং মন্ুস্যগণ 

সত্যাসত্য জানিয়৷ সত্য গ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাই অভিপ্রায়। 

কেনন৷ লত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অপর কৌন উপায় নাই। 
এই গ্রন্থে যদি কোথায়ও কোথায়ও অনবধানতা। বশত; অথব। সংশোধনে ও 

মুদ্রাঙ্কনে ভুল ভ্রান্তি থাকিয়। যায়, তবে ত্বাহা আমি জানিলে অথবা কেহ আমাকে 
জানাইলে, যেরূপ সত্য বলিয়। বিবেচিত হইবে, সেইরূপই করা যাইবে । কিন্তু 

যর্দ কেহ তাহা না করিয়া পক্ষপাত বশতঃ শঙ্ক। বা খগুন মগ্ন করেন তাহ। 

হইলে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া! হইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্য মাত্রেরই 

ছিতৈষী রূপে কিছু জানান, তবে তাহ! সত্য বলিয়া বুঝিলে তাহার মত গৃহীত 
হইবে । আজ কাল প্রত্যেক মতেই বনু বিদ্বান আছেন। যদ্দি তাহার! পক্ষপাত 

পরিত্যাগ করিয়! সর্বব তন্ত্র পিদ্ধান্ত, অর্থাৎ যে সকল বিষয় সকলের অনুকূলে এবং 

সকল মতে সভা, সেই সব গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ বিষয় সমুহ বর্জন 

করিয়। গ্রীতি পুর্বক আচরণ করেন ও করান, তবে জগতের পুর্ণ ভিত সাধিত 

হইতে পারে। কেননা বিদ্বান্দের মধ্যে বিরোধ হেতু অবিদ্ধান্দের মধ্যে বিরোধ 
বন্ধিত হয়। তাহাতে বুবিধ ছুঃখের বুদ্ধি ও সুখের হানি ঘটিয়া থাকে । এই 
হানি স্বার্থপর লোকদিগের পক্ষে গ্রীতিকর । ইহা মনুষ্যকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন 

করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে বদি কেহ সার্ববজনিক হিত লক্ষা করিয়া! কাঝো 

প্রবৃত্ত হন, তখন স্বার্থপর লোকের! বিরোধ করিতে তশুপর হইয়া! নান! প্রকার 

বিদ্ব উত্পাদন করে। কিন্তু “সতামেব জায়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো 
দেবযানঃ” অর্থাত সর্বদা সত্যের বিজয় এবং অলত্যের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারাই 
বিদ্বান্দের পথ প্রশস্ত হয়। এই দৃঢ় নিশ্চয়ের অবলম্বন দ্বারা আপগ্রগণ 
পরোপকারে উদ্দামীন হইয়া কখনও সতার্থ প্রকীশ করিতে পশ্চাঁণ্ুপদ হন ন1। 

ইহাও ন্ত্নিশ্চিত “যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহুমুতোৌপমম্”। এই গীতোক্ত 

বচনের অভিপ্রায় এই যে বিষ্যা ও ধন্ম প্রাপ্তির কাধা পমূহ প্রথমে বিষবগ কিন্ত 

পরে অমৃত তুলা হইয়া থাকে । আমি এইরূপ বাঁকা সমূহ চিন্তে ধারণ করিয়। 

এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতৃগণ বা পাঠকগণও প্রথমে শ্লীতি সহকারে 
এই গ্রন্থ দেখিয়া এই গ্রন্থের যথার্থ তাতুপ্ধা অবগত হইয়। যাহ ইচ্ছা হয় তাহাই 

করিবেন। ইহাতে এই অভিপ্রায় রাখ। হইয়াছে বলিয়া মতমতান্তর সমুহের মধো 

যেসব সত্য কথ আছে সে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার করা 

হইয়াছে এনং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে তাহার খগ্ডন কর! 
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হইয়াছে। মতমতাস্তরের গুপ্ত বা প্রকাশ্ট গঠিত বাকা সমূহ শ্রকাশ করিয়। বিদ্বান্ 
ও অবিদ্ধান্ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করাও ইহার অভিপ্রায়। ইচ্থাতে 
পরস্পর পরস্পরের মত আলোচন। পুর্ববক সকলে প্রীতির সহিত একই সত্য মত 

গ্রহণ করিতে পারে। যদিও আমি আর্ধ্যাবর্ত দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং বাস 
করিতেছি, তথাপি যেমন এদেশীয় নিভিন্ন মতের মিথা। বিষয় গুলির প্রতি 
পক্ষপাত না করিয়া যথার্থরূপে প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন 

মতাবলম্্ীদের সহিতও আচরণ করিতেছি । মনুষ্যোন্নতির জঙ্ত স্বদেশবাসীদের 

সহিত যেরূপ আচরণ করি বিদেশীদের সহিতও সেইরূপই আচরণ করি। সকল 

সজ্জনেরই এইরূপ করা উচিত। আমিও কোন মত বিশেষের প্রতি 

পক্ষপাতী হইলে আধুনিক মতবাদীরা যেমন স্বমতের স্ভতি, মগ্ন 
ও প্রচার করে এবং পরমতের নিন্দা, হানি ও প্রতিরোধ করিতে তগ্পর হয়, 

আমিও তেমন হইতাম। কিন্তু এইরূপ কাঁধ মনুষ্যত্বের বাহিরে। কারণ যেরূপ 

পশুর। বলবান হইয়1 বলহ্ীন প্রাণীদিগকে দুঃখ দেয় এবং মারিয়াও ফেলে, মনুষ্য- 

দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ কাধ্া করিলে তাহার! মনুষা-স্বভাব বিশিষ্ট নহে, 
তাহার! পণ্ড তুলা । যাহারা বলবান হইয়! বলহীনকে রক্ষা করে, তাহাদিগকে ই 

মনুষ্য বলে। যাহারা স্বার্থের বশবস্তী হইয়। কেবল পরের অনিষ্ট সাধন করিতে 
থাকে তাহাদিগকে পণুডরও জোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিবে। একাদশ সমুল্লাস 
পধ্যস্ত আধ্যাবস্তীয়দের বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে । এই সকল 

সমুল্লাসের মধ্যে যে সত্য মত প্রকাঁশ কর! হইয়াছে, তাহ। বেদোঁক্ত বলিয়া আমার 

পক্ষে সর্ববথা মান্য এবং নবীন পুরাণ ও তন্রাদি গ্রন্তোক্ত যে সকল বাক্যের খণ্ডন 
করিয়াছি এ সকল পরিত্যাজ্য । দ্বাদশ সমুল্লাসে যে চার্ববাক মত প্রদ্দশিত 
হইয়াছে, তাহ! এখন ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় বটে এবং অনীশ্বরবাদদ প্রস্ভৃতি বিষয়ের 

সহিত চার্বাকের ও বৌদ্ধ জৈন মতের সঙ্গন্ধ আছে। এই চার্ববাক সর্বাপেক্ষা 
বড় নাস্তিক। তাহার প্রচেষ্টার প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য । কারণ মিথ্যার 

প্রতিরোধ ন। হইলে জগতে ব অনর্থ ঘটে। চার্ববাকের ঘষে মত, বৌদ্ধ ও 

জৈনদের যে মত তাহাও দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত হইয়ান্ঠে। বৌদ্ধ এং 
জৈনদেরও চার্ববাক মতের সহিত সাদৃশ্য আছে এবং কিঞ্চিৎ বিরোধও আছে। 
আবার জৈন মতেরও চার্বাক ও বৌদ্ধ মতের সহিত বলাংশে সাদৃশ্য 
আছে, কোন কোন বিষয়ে পার্থকাও আছে। এজন্য জৈনর্দিগকে একটি 

ভিন্ন শাখা বলিয়া গণা করা ভয়। দ্বাদশ সমুল্লাসে উক্ত পার্থক্য সমন্ধে 
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লিখিত হইয়াছে । সে স্থলে তাহ! যথোচিত জানিয়। লইবে। যেখানে পার্থক্য 

তাহ! দ্বাদশ সমুল্লাসে দেখান হইয়াছে । বৌদ্ধ ও জেন মতের বিষয়ও 

লিখিত হইয়াছে । ইহাদের মধা তইতে বৌদ্ধদিগের “দীপ বংশাদি” প্রাচীন 

গ্রন্থ হইতে «বৌদ্ধ মত সংগ্রহ” “সর্ব দর্শন সংগ্র্েগ প্রদদশিত হইয়াছে । 

এখানে উক্ত গ্রন্ত হইতে লিখিত জৈনদিগের নিল্ঈলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ 

আছে )-- 

তন্মধ্যে £-চারি মুল সুত্র, যথ। £- 

(১) আবশ্যক সুত্র (২) বিশেষ আবশ্যক সুত্র, (৩) দশবৈকালিক সূত্র, 
এবং (৪) পাক্ষিক সুত্র । 

একাদশ অঙ্গ, যথা 2-_ 

(১) আচারাঙ্গ সূত্র, (২) স্থুগড়াঙ্গ সূত্র, (৩) থানাঙ্গ সুত্র, (8) সমৰায়াঙ্গ সূত্র, 
(৫) ভগবতী সুত্র, (৬) ভ্ঞ্াতাধর্্মকথ! সূত্র (৭) উপাসক-দশা। সুত্র» (৮) 
অন্তগড়দশ। সূত্র॥ (৯) অনুত্তরোববাই সূত্র (১০) বিপাক সূত্র এবং (১১) 
প্রশ্ন ব্যাকরণ সুত্র । 

বাশ উপাঙ্গ, যথ। সি 

(১) উপবাঈ সুত্র, (২) রায়পসেনী সূত্র, (৩) জীবাভিগম সূত্র, (8) পন্নবণা 
সূত্র, (৫) জন্বুত্বীপন্নতী সুত্র, (৬) চন্দপন্নতী সুত্রত (৭) স্থুরোপন্নতী সূত্র, 

(৮) নিরিয়াবলী সুত্র, (৯) কষ্লিয়। সূত্র, (১০) কপবড়ীসয়। সুত্র, (১১) পুষ্লিয়া 
সুত্র এবং (১২) পুপাচুলিয়! সূত্র । 

পঞ্চ কল্প সূত্র, যথ! £__ 

(১) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (১) নিশীথ সূত্র, (৩) কল্প সূত্র, (৪) বাবার সূ 
এবং (৫) জীত-কল্প সুত্র । 

মটছেদ, যথা £--- 

(১) মহানিশীথ বৃহতদ্বাচনা সূত্র, (২) মহানিশীথ লঘ্ুবাচন! সূত্র, (৩) মধাম- 
বাচনা সুত্র, (৪) পিগুনিরুক্তি সূত্র, (৫) ওঘ-নিরুক্তি সুত্র এবং (৬) 
প্যষণা সূত্র । 



রে ৬. _. সত্যার্থ-প্রকীশঃ 

দশ পয়ন্না! সুত্র যথা! £-_ 

(১) চতুস্সরণ সূত্র (২) পচ্চখাণ সুত্র, (৩) তছুলবৈয়ালিক সূত্র, 
(৪) ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র (৫) মহাপ্রত্যাখ্যান সুত্র, (৬) চন্দাবিজয় সূত্র, 
(৭) গণীবিজয় সূত্র, (৮) মরণসমাধি সূত্র, (৯) দেবেন্্রস্তমন সূত্র এবং 
(১০) সংসার সুত্র। 

এতদ্যতীত নন্দীসুত্রা ও মোগোদ্ধার সুত্র প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত 
ভইয়। থাকে । 

পর্চাঙ্গ, যথ। ৫ 

(১) পূর্বেবাক্ত সমস্ত গ্রন্থের টীকা, (২) নিরুক্তি, (৩) চরণী এবং (8) ভাষ্য। 
এই চারি অবয়ব এবং সমস্ত মুলভাগ মিলিয়! প্াাঙ্গ কথিত হয়। 

ঢুণ্চিয়াগণ এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অবয়বগুলিকে স্বীকার করেন ন]। 

এই সকল গ্রন্থ বাতীত বহু গ্রন্ত জৈনগণ মানিয়। থাকেন। দ্বাদশ সমুল্লাসে 
ইহাদের মত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। দ্রষ্টব্য। জৈন-গ্রান্ত সমুহ্তের মধো 
লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে। ইহাদের ইহাঁও স্বভাব যে, নিজেদের কোঁন 

গ্রন্থ কোন ভিন্ন মতাবলঙ্বীর হাতে থাকিলে বা মুক্সিত হইলে কেহ কেহ উহ্বাকে 
অপ্রমাণ বলিয়৷ থাকেন। তাহাদের একথা মিথ্যা । কারণ যে গ্রন্থ কোন 

জৈন মানেন এবং কোন জৈন মানেন না, তাহা জৈন মতের বহিভূ্তি হইতে 
পারেনা । তাবশ্য যে গ্রন্থ কোনও জৈনই মানেন না এবং কোন জৈন কখনও 
মানেন নাই, তাহা অগ্রাহ্া হইতে পারে। কিন্তু কোনও জৈনই মানেন না 
এমন কোনও জৈন-গ্রন্ত নাই। সুতরাং যিনি যে গ্রন্থ মানেন, সে গ্রস্ত বিষয়ক 
খণ্ডন মণ্ডনও তাঞারই জন্য বুঝিতে হইবে৷ কিন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যে, 
ত্রাহার এ গ্রন্থ মানা এবং জান! সত্তেও সভায় অথবা তর্ক-বিতর্ক স্থলে মত 
পরিবর্তন করেন। এই কারণ জৈনগণ নিজেদের গ্রীন্তগুলি লুকাইয়! রাখেন 
এবং কোন ভিন্ন মতাবলম্বীকে দেন না, শুনান না এবং পড়ান না। কেনন। 

উক্ত গ্রন্থ সমূহ এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে, জৈনদিগের মধ্যে কেহই. 
এসকলের উত্তর দিতে পারেন না। মিথ্যা কথাঞ্চলির বর্ন করাই, 

ইহার উত্তর 



ভুমিকা | ৭ 

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টানদের মত লিখিত হহয়াছে। খুষ্ঠানগণ বাইবেলকে 

আপনাদের ধর্ম্পুস্তক বলিয়া মানেন। ত্রয়োধশ সমুল্লাসে তাহাদের বিশেষ 
সমাচার প্রষ্টব্য । চতুর্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদের মত সন্গন্ধে লিখিত হইয়াছে। 
মুসলমানগণ কোরাণকে আপনাদ্দের মতের মূল পুস্তক বলিয়! মানেন। ইহাদেরও 

বিশেষ আচরণ সম্থন্ধে চতুর্দশ সমুল্লাসে দ্রষ্টব্য। ইহার পর বৈদিক মত সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে । যিনি গ্রন্থকারের তাতপধ্যের বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ইহ৷ 

দেখিবেন, তিনি ইহার কিছুমাত্র তাতপধ্যট জানিতে পারিবেন না। কারণ 

বাক্যার্থ"বোধের চারিটি কারণ আছে, যথা-মাকাঙওক্া, যোগ্যতা, আসত্তি এবং 

তাণপধ্য । যিনি এই চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করেন, তিনি গ্রঞ্জের 

অভিপ্রায় যথোচিত অবগত হন! “আকাজজ্ক” 22 কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তা 

ও বাকাস্থ পদ্দ সমুহের মধ্যে পারস্পরিক আকাঙক্ষ। থাকে । “যোগ্যতা”? £-ন্যাঠ। 

দ্বারা যাহ1 হইতে পারে, তাহাকে তাহার যোগ্যত। বলে, যেমন জল দ্বারা সিঞ্চন। 

“শাস্তি” $-ষে পদের সহিত যাহার সম্থন্থ, তাহারই সমীপে সেই পদ বল। 
অথবা লেখার নাম আসত্তি। “তাতপন্য” 2--বক্ত1 থে অর্থে মে শব্দ উচ্চারণ 

করেন অথবা লিখেন সেই অর্থের সহিত সেই বচন অথবা লেখাকে ঝুক্ত করার 

নাম তাৎপধ্য । বহু হঠকারী ও ছুরাগ্রঠা বাক্তি আছেন, ভীহারা বক্তার 

অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পন। করিয়। থাকেন। বিশেষতঃ মতাবলম্বীরাই এইরূপ 

করিয়া থাকেন। কারণ মতের প্রতি আগ্রহ বশতঃ তাহাদের বুদ্ধি অন্ধকারে 

নিমগ্ন হইয়া! নষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমি যেমন পুরাণ, জৈনগ্রন্ত, বাইবেল 

এবং কোরাণকে প্রথমে কুতৃষ্টিতে না দেখিয়া! এ "সকলের মধ্য হইতে গুণ সমুহের 
গ্রহণ, দোষ সমুহের বর্জন এবং মানব জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি 
সকলেরই সেইরূপ করা কর্তব্য । এই সকল মতের দোষ অল্লমাত্রই প্রকাশ 

করিয়্াছি। এই সকল দেখিয়া! মনুষ্যগণ সতা ও অসত্য মতের নির্ণয় এবং 

সত্য গ্রহণ ও অসত্য বজ্জন করিতে ও করাইতে সমর্থ হউক। কারণ 

মনুষ্যদিগকে বিভ্রাস্ত করিয়া একই মনুষ্য জাতিতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করা, 

পরস্পরকে পরস্পরের শক্র করা এবং কলহ ও বিবাদ বাধাইয়। দেওয়া 

বিদ্বান্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ । যদিও অবিদ্ধানেরা এইগ্রন্থ পাঠ করিয়া অন্ঠরূপ 

মনে করিবে, তথাপি ধাঁহারা বুদ্ধিমান তাহার! ইহার অভিপ্রায় যথেচিত 

উপলব্ধি করিবেন। এইজন্/ আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করিতেছি 
এবং নিজের অভিপ্রায় সজ্জনদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । তাহারা 



৮ ] সত্যার্থ-প্রকাশ: 

ইহ] দেখিয়া ও অপরকে দেখাইয়। আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। এইরূপ 
পক্ষপাত ন৷ কিয়া সত্যার্থ প্রকাশ করা আমার এবং সকল সদাশয় ব্যক্তির 

মুখ্য বকর্তব্য। সর্ববাত্া। সর্বাস্তধ্যামী, সচ্চিদানন্দ পরমাত্ধা নিজ কৃপায় 
এই উদ্দেশ্কে প্রসারিত ও চিরস্থায়ী করুন। ইতি--_ 

স্থান ১ অপমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্ধরশিরোমণিযু 

মহারাণাজীর উদয়পুর, ইতি ভূমিকা । 

তাড্রপদ শুরুপক্ষ সংবৎ ১৯৩৯ (স্বামী) দয়ানল্দ সরস্বতী 

মাত্রা, ত্বর ৫ উচ্চারণের মনে 

'স্গার্থপ্রকীশ? গ্রন্থে কতকগুলি চিজ পরিদৃষ্ট হইবে । বেদ 
মন্ত্রের উদাভ। অনুদাত্ত € স্বরিত ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ 
সমূহে এই সথ চিহ্ন" প্রয়োগ করা হয়। উদাত্ত স্বরের সঠিত 

কোন চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না, অনুদাত্ত স্বরের নিম্ে শারিত একটি রেগা 

এবং স্বরিতের উপরে লঙ্বমান একটি রেখ। প্রধুক্ত হয়। সামবেদে 
উদ্দাত্ব, অন্দাত্ত ও স্থরিণড বুঝাইতে বর্ণের উপরে ঘথাক্রমে ১, ২ ও ৩ 
বাবহৃত হয়। মাত্রা তিন প্রকারের_ হুষ্ব, দীর্ঘ ও গ্লুত। পুত স্বর 

বুঝাইতে ৩ সংখ্যা বাবত হয়। ক, খ, গ_ এখানে ক উদাত্ত, খ 

অনুদাত্ত এনং গ স্বরিত। “নি? ত্ন্ব, "নী দীঘ ও “নিও, গ্লুত। 

উদান্তের উচ্চ কে, অনুপাত্তের নিন্ম কে ও ম্বরিতের মধা কণ্ে 
উচ্চারণ হইবে। নৈদদিক গ্রন্থে অনুস্বার দ্বিবিধ--" হ্রন্ম ভানুস্বার 
ও ৭5 দীর্ঘ অনুম্বার। “৮ দীর্ঘ অনুন্বারের উচ্চারণ য় 
হহবে।_- অনুবাদক । . কি 

8785)%.057 উঠিউঠ 8) ৮7575 রাঃ 
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সচ্চি্দানন্দেশ্বরায় নমে। নমঃ 

অথ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 
০ সই তে কপি 

পুজ্লী ছি 
গুবপকুক বুক কুক শব রিকি বকা রুকা তে কো কিকী হছে কুক কুক ৬ক্ক পুশ তু 

অথ পথম সমুল্লাসারম্তঃ | £ 
কিট ৯৯৯ -কউ* সা সটে ১ -৯-ি-৯ি-৯৯ ৯৯১ ট্ে ঠককিক বাকিতে 

| | ও ওম্ শন্বো মিত্রঃ শং বরুণ? শনো! ভনত্র্ধামা। শন্ন ইন্দ্র বৃছম্পতিঃ 
| | 

শন্ে! বিষুরুরুক্রমঃ ॥ নমো ব্রল্দণে নমস্তে বাধে ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। 
| | ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি খত বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি তম্মামবতু 

। | ও | তদ্বক্তারমবতু ৷ অবতু মামবতু বক্তারমূ ॥ ওম্ শান্তিশ শান্তিশ, শান্তি ॥১। 

2--( ওম্), এই ওষ্কার শব্দ পরমেশ্বরের সর্ব্বোস্তম নাম । কারণ ইহাতে 

অ, উ এবং ম্ এই ভিন অক্ষর মিলিয়া এক ( ওম্) সমুদ্ধায় হইয়াছে । এই একটি 
নাম হইতে পরমেশ্রের অনেক নাম সুচিত হয়, যথা--অ+কাঁর হইতে বিরাট, 
অগ্নি এবং বিশ্ব প্রভৃতি; “উ” কার হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তৈজস প্রভাতি ; 
“৮ কার হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞ প্রভৃতি নাম সূচিত ও গৃহীত হয়। 
প্রকরণানুলারে এই সকল যে পরমেশ্বরেরই নাম তাহা বেদাদ্ি সত্য শাস্ত্রে সুস্পষ্ট 
রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

* (প্রশ্ন )--বিরাট প্রভৃতি নাম পরমেশ্বর ব্যতীত অন্ত পদার্থ বাচক নহে কেন? 
ব্হ্মাণ্ড, পৃথিবাদি ডু, ইন্দ্রাদি দেবতা! এবং আয়ুর্বেদে শুঠী প্রভৃতি ওষধিরও এই 
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নাম আছে কিনা? (উত্তর)-আছে। কিন্তু পরমেশ্বরেরও আছে। 

(প্রশ্»)--এই সকল নাম হইতে কেবল দেবতা-নর্থ গ্রহণ করেন কিনা ? (উত্তর) 

আপনার এইরূপ অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণ কি? (প্রশ্ন )-_দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এবং 

শ্রেষ্ঠ । এইজন্য দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতেছি । ( উত্তর )-_পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ ? 
পরমেশ্বর অপেক্ষাও উত্তম কেহ আছেন কি ? 

এইগুলি যে পরমেশ্বরেরও নাঁম তাহা মানেন না কেন? যখন পরমেশ্বর 
অপ্রসিদ্ধ নহেন ও তাহার সদৃশও কেহ নাই, তখন কেহ তাহার অপেক্ষা! উত্তম 
কিরূপে হইতে পারে? অতএব আপনার এই বাক্য সত্য নহে। কারণ ইহাতে 

অনেক দোষ ঘটে। যেমন-_ 

“উপস্থিতং পরিত্যজ্যানু পস্থিতং যাচত ইতি বাধিতন্যায়ঃ। 

কেহ কাহারও জন্য ভোজ্য বস্তু রাখিয়। বলিল, “আপনি ভোজন করুন”, যদ্দি 

সেই ব্যক্তি তাহ। পরিত্যাগ করিয়! অপ্রাপ্ত ভোজ্য বস্তুর জগ্ঠ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, 

তবে তাহাকে বুদ্ধিমান মনে কর! যাইতে পারে না। কারণ সে উপস্থিত অর্থাৎ 

সমীপস্থ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জগ্য 

পরিশ্রম করিতেছে । অভঞএব যেমন সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, আপনার কথাও 

সেইরূপ হইল। কারণ আপনি বিরাট প্রভৃতি নাম সমুহের পরমেশ্বর এবং 
ব্রন্মাণ্ড প্রভৃতি প্রপিদ্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব ও অনুপস্থিত 

দেবাদি অর্থ গ্রহণে পরিশ্রম করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ বা যুক্তি 

নাই। যদি আপনি এইরূপ বলেন যে, যে স্থলে যাহার প্রকরণ, সে স্থলে 

তাহাই গ্রহণ কর] বিধেয়” যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “হে ভৃত্য! ত্বং 

সৈন্ধবমানয়” “হে ভৃত্য! তুমি সৈন্ধব আনয়ন কর” তখন অবশ্যই তাহাকে 
সময়, অর্থাৎ প্রকরণ বিচার করিতে হইবে । কারণ সৈন্ধব ছুইটি পদার্থের নাম-__ 
একটি ঘোড়া, অন্যটি লবণ। যদি তখন প্রভুর গমন কাল হয় তবে ঘোড়া, আর 
যর্দি ভোজন কাল হয় তবে লবণ আন! উচিত। কিন্তু যদি সে গমন কালে লবণ 

এবং ভোজন কালে ঘোড়া আনয়ন করে, তবে তাহার প্রভু তাহার প্রতি কুদ্ধ 

হইয়! বলিবেন, “ভুমি নির্বেবাধ্ গমন কালে লবণ এবং ভোজন কালে ঘোড়া 

আনিবার প্রয়োজন কি? তুমি প্রকরণবিৎ নও। তোমার প্রকরণ-জ্জান 
থাকিলে যে সময় যাহা আনা উচিত তাহাই আনিতে। তোমার যে প্রকরণ 

বিচার করা আবশ্টাক ছিল, তুমি তাহা কর নাই, অতএব তুমি মুর্খ আমার নিকট 



প্রথম সমুল্লাস ৩ 

হইতে চলিয়া যাও।” এতন্্ার। প্রমাণিত হইল যে স্থলে যে অর্থ গ্রহণীয়, সে 

স্থলে তাহাই গ্রহণ কর। আবশ্যক । সুতরাং আমাদের ও আপনাদের সকলেরই 

এইরূপ স্বীকার এবং কার্য্য কর! উচিত। 

অথ সন্ভ্রার্থঃ । 

ও খং ব্রঙ্গ ॥ ১॥ যজুঃ অং ৪০ | মং ১৭॥| 

দেখুন বেদে এই এই প্রকরণে ওম্ আদি পরমেশ্বরের নাম। 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ॥ ২॥ ছান্দোগ্য উপনিষ। মং ১। 
ওমিত্যেতদক্ষরমিদণগ সর্ববং তস্তোপব্যাখ্যানম্ ॥ ৩॥ মাগুক্য। মং ১। 
সর্বেবে বেদা যৎপদমামনস্তি তপার্ঠনি সর্ববাণি চ যদ্ধদন্তি | যদিচ্ছন্তে। 

ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি ততে পদং সংগ্রহ্ণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥9॥ কঠোপনিষদি 
বল্লী ২ মং ১৫ ॥| 

প্রশামিতারং সর্ববষোমণীয়াংলঘমণোরপি। ক্ক্মাভং স্বপ্রধীগম্যং বিদ্যাত্তং 
পুরুষং পরম্ ॥ ৫ ॥ 

এতমগ্নিং বদন্ত্যেকে মনুমন্তে প্রজাপতিঘ্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণ- 
মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৬ ॥ মনু অং ১২। শ্লোঃ ১২২।১২৩। 

সব্রঙ্গ। স বিষুঃ স কুদ্রস সশিবস্ সোইক্ষরস্স পরমঃ স্বরাট। 
স ইন্দ্রস্ স কালাম্িস্ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৭॥ কৈবল্য উপনিষৎ। 

1 1 । । | ] 

ইন্দ্র মিন্রং বরুণমগ্নিমানুরথো দিব্যস্ স ম্থপর্ণো গরুত্মান। একং 
1 ] ] । । 

সদ্িপ্রা বন্ুধা বদস্ত্যমিং ধমং মাতরিশ্বীনমাহুঃ ॥ ৮ ॥ খ০ মং ১। অনু-২২ 

সু ১৬৪। মং ৪৬। 

ভুরি ভূমিরস্যাদিতিরসি বিশবধায় িশ্ব্য ভূবনস্ত ধত্রী। পুথিবীং 
] রর । রর 

যচ্ছ পৃথিবীং দৃভহ পৃথিবীং মা হিউসীঃ ॥ ৯॥ যজুঃ অং ১৩। মং ১৮ 
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ইন্ড্রো মহা! রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্র সূর্ধ্যমরোচয়ৎ | ইন্দ্রেহ বিশ্বা 
ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানান ইন্দবঃ ॥ ১০ ॥ সামবেদ প্রপাং ৬। 
ত্রিক ৮। মং ২॥ 

1 । | 

প্রাণায় নমো যস্য সর্ববমিদং বশে। যো ভূতঃ সর্ববস্তেশ্বরো যন্মিন্ৎ 
॥ 

সর্ববং প্রতিঠিতম্ ॥ ১১ ॥ অথর্বববেদ কাণ্ড ১১। অঃ ২। সু ৪ | মঃ ১। 

অর্থ_-এস্বলে উক্ত প্রমাণ সমু উদ্ধৃত করিবার তাৎ্প্য এই যে ঈদৃশ 
প্রমাণ সমূহে গক্কারাশি নাম মে পরমাতআ। অর্থই গৃহীত হয়, তাহ! লিখিত হইয়াছে । 

যেমন লা" সমা?জ্ত দকিদ্ত্র প্রভৃক্তির ধনপতি আদি নাম থাকে পরমাত্মার কিন্ত 

সেইরূপ 0 ান নামই শিবর্থক নহে । এতদ্ৰার] সিদ্ধ হইল-_নাম কোন স্থলে 

গোৌণি+ (স্টঈণ-গত ), কান স্থলে কান্মিক ( কন্মাগত ) এনং কোন স্থলে স্বাভাবিক 

অর্থ নাচক। «ওম্” আদি নাম সার্থক। খেমন-( ওম্ খম্” ) “আবভীত্যোম্, 
আকাশমিব বাপকত্বা *ম্, সর্বেবভো) বৃহত্বাদ ব্রহ্ম” | রক্ষা করেন বলিয়া! (ওম্) 

আকাশের হ্যায় বাপক বলিয়। (খম্), এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া “ব্রহ্ম 

ঈশ্বরের নাম ॥ . ॥ (ওমিতো০ ) ওম্ বীহ্কার নাম এবং ঘিনি কখনও বিনষ্ট 

হন না, তীহারই উপাসনা কর] উচিত অন্যের নহে ॥।২॥ (ওমিতোতৎ ), 

নেদাদি শান্সুসমূহে ওম্কে পরমেশ্বরের প্রধান এনং নিজ নাম বল। হইয়াছে। 

অন্য সমস্ত নাম শগৌণিক ॥ ৩ ॥ ( সর্বেব বেদ1০ ), সকল বেদ ও সকল ধর্মমানুষ্ঠান 
রূপ তপশ্চর্য্যা ধাহার বিষয় বর্ণন করে ও যাহাকে মান্ত করে এবং 

যাহার প্রাপ্তি কামনা করিয়। ব্রশ্গাচধ্য আশ্রমকে অবলম্বন করা হয় তাহার 

নাম “ওম্? ॥ ৪ ॥ 

(প্রশাসিতা* ) ধিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সুক্গন হইতেও সুক্গন, স্বপ্রকাশ 
স্বরূপ এবং যিনি সমাধিস্থ বুদ্ধি্বারা জানিবার যোগা, তাহাকে পরম পুরুষ 
বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥ স্বপ্রকাশ বলিয়া “অগ্নি” বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়। 

“মনু”, সকলকে পালন করেন বলিয়া “প্রজাপতি”, পরমমৈশধ্যবান্ বলিয়া 

“ইন্্”। সকলের জীবন-মুল বলিয়া “প্রাণ” এ৭ং নিরন্তর বাপক বলিয়া 

পরমেশ্বরের নাম প্ত্রক্ষ” ॥৬॥ (স ব্রহ্মা স বিষুঃ০) সমস্ত জগত সৃষ্টি 

করিয়াছেন বলিয়া “ব্রহ্ষা”, সর্বত্র ব্যাপক বলিয়! “বিষুঃ”, ছুষ্টদ্িগকে দণ্ড দিয়া 
রোদন করান বলিয়া “রুদ্র” মঙ্গলময় এবং সকলের কল্যাণকারী বলিয়। 



প্রথম সমুল্লাস ৫ 

, শিব | “যঃ সর্বমশ্থুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্” (১, "যঃ স্বয়ং 
রাজতে স ন্বরাট্” (২), “যোহগ্রিরিব কাঁলঃ কলয়্িতা প্রলয়কর্তী স 

কালাগ্রিরীশ্বরঃ” (৩)। (অক্ষর) যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং অবিনাশী, 

( শ্বরাট ) স্বয়ংপ্রকাশন্বূপ এবং ( কালাগ্নি) প্রলয়কালে সকলের কাল এবং 
কালেরও কাল ॥ এই জঙ্ পরমেশ্বরের নাম “কালামি” ॥ ৭॥ ( ইন্্রং মিত্রং) 
ঘিনি এক অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্ষবন্ত, ইন্দ্রাদি সমস্ত নাম তাহারই । *হ্যবু শুদ্ধেযু 
পদার্থেযু ভবোঃ দ্িবাঃ1”৮ *শোভনানি পর্ণানি পালনানি পুর্ণানি কর্্মীণি 

বা যস্য স ন্ুপর্ণঃ” | যে! গুর্ববাত্মা স গরুতান্” । “যে! মাতরিশ্বা বা়ুরিব 

বলবান্ সমাতরিশ্বা”। (দ্রিবা) ধিনি প্রকৃত্যাদি দিন্য পদার্থ সমূহে ব্যাপ্ত, 

( সুথপর্ণ ) বাহার উত্তম পালন এবং প্রর্ণ কর্ণ, (গরুত্মান) যাহার আত্ম! 

অর্থাৎ স্বরূপ মহান্, (মাতরিশ্বা ) ধিনি বায়ুর ন্যায় অন্তান্ত বলনান্।-_ এইজন্য 

পরমাত্মার দিবা, স্ুপর্ণ, গকত্মান্ এবং মাঁতরিশ্বা ইহ্যাদি নাম। অবশিষ্ট 
নামগুলির অর্থ পরে লিখিব॥৮॥ (ভূমিরলিৎ ), ভবন্তি ভূতানি মস্য।ং 
সা ভূমিঃ,” ধাহাতে স্ল ভূত অর্থাৎ প্রাণী থাকে, এইজন্ত পরমেশ্বর্র 
নাম “ভূমি” । অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিত হইবে ॥ ৯॥ ( ইন্দ্রোমহ1 ) 

এই মগ্্ে ইন্দ্র পরমেশ্বরেরই নাম। এইজন্য এই প্রমাঁণ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০॥ 

( প্রাণায় ) যেমন সমস্ত শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রাণের তাধীন, সেইরূপ সমগ্র 

জগত পরমেশ্বরের অধীন ॥ ১১ ॥ এই সব প্রমাণের অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত 
হইলে এই সকল নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হয়; কারণ “ওম্” এনং 
অগ্নি আদি নামগুলির মুখা অর্থ দ্বার পরমেশ্বর গৃহীত হন। যেমন ব্যাকরণ, 
নিকক্ত, ব্রাহ্মণ এবং সূত্রাদি খষি মুনিদের বাঁখা। হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত 
হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সকলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু “ওম” 

কেবলমাত্র পরমেশ্বররই নাম; কিন্ত অগ্নি আদি নামে পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ 

সম্বন্ধে প্রকরণ এবং বিশেষণই নিয়ামক | ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, যে সকল 
স্থলে স্ততি, প্রার্থনা ও উপাসন। প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্বজ্ঞ, ব্যাপক, 

শুদ্ধ, সনাতন ও স্য্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ থাকিবে, সে সকল স্থলে এই 
নামগুলি দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইবে আর যে সকল স্থলে এইরূপ 
প্রকরণ আছে যে £-_ 
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ততো! বিরাডজায়ত বিরাজে। অধিপুরুষঃ1%% শ্রোত্রাদায়ুশ্চ প্রাণ 
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মুখাদগ্িরজায়ত ০ তেন দেবা তবনতন্ত %%পশ্চাডুমিমথে। পুরঃ ॥ 

যজুঃ অঃ ৩১। 

তস্মাা 'এতম্মাদাত্বন আকাশ সন্ভৃতঃ। আকাশাদায়ুঃ। বায়োরগ্লিঃ। 
অগ্নেরাপঃ। অস্ভ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ| ওষধিভ্যোহম্সম্ | 
অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। সবা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥ তৈভিং 
উপণ ব্রন্গাণবল্লী অ ১। 

(সেই সকল স্থলে ) ঈদৃশ এমাণ সমুহে বিরাট, পুকষ, দেব, আকাশ, 
বায়, অগ্নি, জল এবং ভূমি প্রভূতি শব্দ লৌকিক পদার্থের নাম। কারণ যে 
যে স্থলে সৃষ্টি, স্থিতি, গালয়, অল্লঙ্ঞ, জড় এবং দৃষ্ঠ প্রভৃতি বিশেষণাত্বক শব্দও 
লিখিত থাকে, সে সে স্থলেও পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হয়না । তিনি সৃষ্টি আদি 
ব্যাপার হইতে পৃথক । কিন্তু উপর্ূণক্ত মন্ত্র সমুহে সৃষ্টি আদি ব্যাপার আঁছে 
অতএব এস্থলে বিরাট প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমাত্মা অর্থ গৃহীত হয়না, কিন্তু 
জাগতিক পদার্থ গৃহীত হইয়। থাকে । আর যে সকল স্থলে সর্বজ্ঞ প্রভৃতি 
বিশেষণ থাঁকে সে সকল" স্থলে পরমা, কিন্থু যে সকল স্থলে ইচ্ছা, ত্বেষ, 

প্রযত্ন, সুখ, ছুঃখ এবং অল্পঙ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সেই সকল স্থলে জীব 

গৃহীত হইয়া! থাকে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। মেহেতু পরমেশ্বরের 
জন্ম-সৃত্যু কখনও হয়না, এইজন্য বিরাট প্রভৃতি নাম এবং জন্ম প্রভৃতি গুণ 
জগতের জড় ও জীবাঁদি সম্বন্ধে প্রধোজা, পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে । এখন কিরূপে 
বিরাট প্রভৃতি নাম হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নিম্বলিখিত 
প্রমাণ সমুহে জানা যাইবে,__ 

অথ ওহ্।ন্বার্থ । 

বি উপসর্গ পুর্ববক (রাজ্ দীপ্তো৷ ) এই ধাতুর সহিত “ক্ষিপ, প্রত্যয় যোগে 
“বিরাট” শব্দ সিদ্ধ হয় । “যে বিবিধং নাম চরাছচরং জগদ্রাজয়তি প্রকাশয়তি 
স বিরাট্্”। যিনি বিবিধ অর্থাত বনু প্রকারের জগতকে প্রকাশিত করেন, 

এইজন্য “বিরাট” নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গুহীত হইয়া থাকে । ( অঞ্চু গতি 
পুজনয়োঃ ), অগ, অগি, ইন্ গত্যর্থক ধাতু । এই সব হইতে “অগ্নি” শব্দ 
সিদ্ধ হয়। “গতেন্্রয়োহঘা'ঃ জ্ঞানং গমনং প্রা গ্রশ্চেতি, পুজনং নাম সগকারঃ” | 
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“যোহঞ্চতি অচ্যতেহগত্যঙ্গত্যেতি বা সোহয়মগ্নিঃ৮। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বত্র, 

জানিবার, পাইবার এবং পুজা করিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম “অগ্নি”। 

(বিশ প্রবেশনে ) এই ধাতু হইতে দবিশ্ব* শনদ্দ সিদ্ধ হয়। “বিশস্তি 
প্রবিষ্টানি সর্ববাণ্যাকাশাদীনি ভূভানি যম্মিন। যো বাঁহকাশাদিযু সর্বেবযু ভতেষু 
প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বরঃ”। ধাহাতে আকাশাদি সকল ভুত প্রবেশ করিতেছে, 
অথবা৷ যিনি এই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া! প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্থরের 

নাম বিশ্ব” । কেবলমাত্র 'অ'কার হইতে এই সকল নাম গৃহীত হইয়া থাকে। 

“জোতির্বৈব হিরণ্যং তেজোবৈ হিরণ্যমিত্যৈতরেয়ে, শতপথে চনক্রাঙ্ধণে। “যো 

হিরণ্যানাং ন্মু্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উত্পত্তিনিমিত্তমধিব রণং স হিরণ্যগর্ভ:,৮ 

ধাহাতে সূধ্যাদি তেজম্বান লোকসমুহ উৎপন্ন হইয়া ধাহার আধারে অবস্থিতি 
করে, অথবা যিনি সূর্যাদি তেজঃন্মরূপ পদার্থ সমুহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি 
ও নিবাস স্থান, সেই পরমেশ্বরের নাম “হিরণ্যগর্ভ” । এ বিষয়ে যুবদের 
মন্ত্রের প্রমাণ আছে £-- 
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হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতম্ত জীতঃ পতিরেকঃ আসীৎ। স দাধার 
1 । । 

থবীং গ্যামুতেমাং কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (শজুঃ অঃ ১৩। মং ৪)॥ 

এইসব স্থলে “'হিরণ্য গর্ভ” হইতে পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হইয়া! থাকে। (বা 
গতি গন্ধনয়োঃ), এই ধাতু হইতে “বায়ু” শব্দ সিদ্ধ হয়। (গন্ধনং হিংসনম্ ), “যো 

বাতি চরাহচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ু । যিনি চরাচর জগতের ধারণ, 
রক্ষণ ও প্রলয় কর্তা এবং ধিনি সকল বলবান্ অপেক্ষা তাধ্িকি বলবান্, সেই 

পরমেশ্বরের নাম “বায়ু” । (তিজ নিশানে ) এই ধাতু হইতে “তেজঃ এবং 

ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে “তৈজস” শব্দ সিদ্ধ হয়। যান স্বয়ং স্বপ্রকাশ 
এবং সুষ্যাদি তেজন্বান লোক সমুহের প্রকাশক, সেই ঈশ্বরের নাম “তৈজস” | 
কেবল মাত্র “উ” কার হইতে এই সকল এবং অন্যান্য নামার্থ গহীত হয়। (ইশ 
এশ্বর্য্য ), এই ধাতু হইতে “ঈশ্বর” শব সিদ্ধ হয়। *“্য ঈষ্টে সববশ্ব্্যবান্ বর্ততে 

স ঈশ্বরঃ১| ধীহার সত্য বিচারশীল জ্ঞান এনং অনন্ত 'এশধ্য আছে, সেই 
পরমাত্মার নাম “ঈশ্বর”? । (দো! অবখগুনে ), এই ধাতু হইতে “অদ্দিতি” এবং 
ইনার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে “আদিতা” শব সিদ্ধ হয়। “ন বিষ্তাতে 
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বিনাশে! যণ্ত সোহয়মদ্দিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্য” | ধীহার কখনও বিনাশ 

হয় না, সেই ঈশ্বরের নাম “আদিত্য” । (জ্ঞা অববোধনে ), প্র” পুর্ববক এই 
ধাতু হইতে *প্রজ্ঞ” হয়, এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রতায় যোগে “প্রা” শব্দ 
সিদ্ধ হয়। প্যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাহচরম্য জগতে। ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ 

এব প্রাজ্ঞ” ৷ ঘিনি অভ্রান্ত জ্বানসম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত চরাচর জগদ্বাপার 

যথাযথরূপে জানেন, সেই ঈশ্বরের নাম প্প্রীজ্” ॥ কেবলমাত্র "*” কার হইতে 

এই সকল নামার্থ গৃহীত হয়। এম্থলে যেরূপে এক এক মাত্রা হইতে তিনটি 
করিয়৷ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ অপর নামার্থও ওঞ্কার হইতে জানা ধায় । 

(শন মিত্রঃ শং ব০) এই মন্ত্রে মিত্রপ্রভৃতি নাম গুলিও পরমেশ্বরের 

কারণ স্তৃতি, প্রার্থনা এনং উপাসনা] শ্রেষ্টকেই করা হইয়। থাকে । ধাহার গুণ- 
কর্ন্বভাব এবং সত্য ব্যবহার সর্ববাপেক্ষা মহান্ তীাহাকেই শ্রেঠ বলে। 

শ্রেঠদিগের মধ্যেও ধিনি অত্ন্ত শ্রেঠ তাহাকেই পরমেশ্বর বলে। তাহার 
সদৃশ কেহই হয় নাই, নাই এনং হইবে না। যখন তাহার সদৃশ কেহই নাই, 
তখন কেহ তদপেক্ষা মহান কিরূপে হইতে পারে ? পরমেশ্বরের যেমন সত, 

স্যায়। দয়া, সর্বব-সামর্থ্য এবং সর্বচ্ছত্ব প্রভৃতি অনন্ত গুণ আছে তজপ অন্য কোন 

জড় পদার্থ অথব! জীবের নাই। যে পদার্থ সতা, তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবও সত্য । 

এজন্/ মনুষ্যগণ পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা কিরিনে, তন্ভিন্ন অন্য 

কাহারও কখনও করিবে না। কারণ ব্রঙ্গ॥ বিঞুর এনং মহাদেব নামক পুর, 
মহামন! বিদ্বদ্গণ, দেত্য দানব প্রভৃতি শিকৃষ্ট মন্বষ্যগণ এবং অন্য সাধারণ 

মনুষ্যগণও পরমেশ্বরেই বিশ্বাস স্থ'পন করিয়। তীহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং 

উপাসনা করিতেন, তন্ভিনন অপর কাহারও করিতেন না । আমাদের সকলেরও 

সেইরূপ কর] উচিত। মুক্তি ও উপাসন| বিষয়ে এ সন্ন্ধে বিশেষ অলোঁচনা 
কর! যাইবে। 

প্রশ্ন £ মিত্র প্রভৃতি নাম হইতে সখ এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রসিদ্ধ 
ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া এ সকল অর্থই গ্রহণ করিবে । উত্তর--এস্থলে এ সকল 
অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ ঘিনি কাহারও মিত্র, তাহাকেই অন্য 

কাহারও শক্র এবং কাহারও প্রতি উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইজন্য মুখ্য অর্থে সখাদি ভাব গৃহীত হইতে পারে না । কিন্তু পরমেশ্বর যেমন 
নিশ্চিত রূপে সমস্ত জগতের মিত্র, কাহারও শত্র এবং কাহারও প্রতি উদাসীন 
নছেন, পরমেশ্বর ব্যতীত কোনও জীব তেমন কখনও হইতে পারে না। শুতরাং 
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এস্থলে পরমাত্া। অর্থই গ্রহণীয় । অবশ্য গৌণ অর্থে মিত্রাদি শব হইতে স্ুহৃত প্রভৃতি 

অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে । (প্রঃ মিদা হনে) এই ধাতুর সহিত ওণাদিক্ “ক,” 
প্রত্যয় যোগে “মিত্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। “মেস্ভতি স্িহ্াতি স্িহ্াতে বা স মিত্র£” 

যিনি সকলকে স্রেহ করেন এবং যিনি সকলের শ্রীতির যোগ্য সেই পরমেশ্বরের 
নাম “মিত্র” | ( বুঞ বরণে বর ঈপ্লায়াম্) এই সকল ধাতুর সহিত উণাদি 

“উনন্” প্রত্যয় যোগে “বরুণ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্ববান শিষ্টান্ মুমুক্ষ,ল্ 
ধন্াত্বনে। বৃণোত্যথবা যঃ শির্মুমুক্ষুভিধ্াক্মভিব্রিয়তে বধ্যতে বা স বরুণঃ 
পরমেশ্বর” যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান, মুক্তিকামী, মুক্ত এবং ধশ্ঠাত্বাদিগকে 

স্বীকার করেন, অথবা! বিনি শিষ্ট, মুমুক্ষু, মুক্ত এবং ধর্মাতাদিগের খ্বার। স্বীকৃত 

হন, সেই ঈশ্বরের নাম “বরুণ” । অথবা! “বরুণো নামঃ বরঃ শ্রেছঃ” সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “বরুণ” । (খ গতিপ্রাপণয়োঃ) এই ধাতুর 
সহিত “য» প্রত্যয় যোগে “অধা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “অর্যা” পুর্ববক ( মা. মানে) 

এই ধাতুর সহিত “কনিন্” প্রতায় যোগে “অর্ধামা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোহ্ধ্যান 

স্বামিনো। ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান করোতি সোহধ্যমা” যিনি সতা ও 

স্তায়কারীদিগকে সম্মানিত করেন, যিনি পাপ পুণাকারীদিগের পাপ পুণোর ফলের 
যথোচিত নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “অধামা” | ( ইদি পরমৈশ্থর্যো ) এই 
ধাতুর উত্তর “রন্” প্রতায় যোগে “ইন্দ্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ম ইন্দতি পরমৈশ্বধ্যবান্ 
শবতি স ইন্দ্র; পরনেশ্বরঃ” যিনি নিখিল এশ্ব্যশালী এজন্য সেই পরমাত্মার নাম 

“ইন্দ্র” | “বৃহ” শব্দ পূর্বক ( পা রক্ষণে ) এই ধাতুর উত্তর “ডতি” প্রতায়, 

“বৃহৎ” শব্জের ত কারের লোপ এবং স্ডাগম হওয়াতে “বৃহস্পতি” শব সিদ্ধ 

হয়। “যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিং স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতি” যিনি 

মহান্দিগের অপেক্ষাও মহান এবং যিনি আকাশাদি ব্রক্গাগুসমূতের অধিপতি, 

সেই পরমেশ্বরের নাম “বৃহস্পতি” । (বিষলু বাপ্তো) এই ধাতুর সহিত “নু” 

প্রত্যয় যোগে “বিধুঃট” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বেঝেষ্টি ব্যাপ্পোতি চরাছচরং 
জগণ্ স বিষু৪:” চর এবং অচর রূপ জগতে বাপক বলিয়া পরমাত্জার 
নাম “বিঞও | “উরর্মহান্ ক্রেমঃ পরাক্রমো বস্তা স উরুক্রাম১ট অন্ত 

পরাক্রমশালী বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “উরুক্রেম:” | যে পরমাত্মা ( উরুক্রম$ ) 

মহাপরাক্রমশালী, ( মিত্র) সকলের স্থহৃদ্ অর্থাৎ অনিরোধী, তিনি ( শম্) 

স্ুখকারক, ( বরুণঃ ) সর্ব্বোত্তম, তিনি ( শম্) সুখস্বরূপঃ তিনি ( অধাম] ) 

হ্যাাধীশ, তিনি (শম্) ম্বখ-গ্রচারক, তিনি ( ইন্দ্রঃ) সর্ব্বশ্ব/শালী, তিনি 
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( শম্) সর্বৈশ্বযা-দায়ক, তিনি ( বৃহস্পতি ) সকলের অধিষ্ঠাতা, ( শম্) বিভ্তাদাতা 
এবং ( বিষুগঃ) সকলের মধো ব্যাপক পরমেশ্বর। তিনি (নঃ) আমাদের 
প্রতি কল্যাণকারী ( ভবতু ) হউন। 

(বায়ো তে ব্রহ্ষণে নমোহস্ত ), (বৃহ বৃহি বৃদ্ধ) এই সকল 
ধাতু হইতে “ব্রক্ষা”গ শব সিদ্ধ হয়। যিনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান, 

সর্বাপেক্ষা বৃহ, অনন্ত বলশালী পরমাত্মা, সেই ব্র্গকে আমর! নমস্কার 

করি। হে পরমেশ্বর! (ত্বমেব প্রত্যঙ্গং ব্রহ্মাসি) আপনিই অস্ত্যামিরপে 

প্রত্ক্ষ ব্রক্ধ, (ত্বামেব প্রত্াক্ষং বর্ষা বদিষ্যামি) আমি আপনাকেই 
প্রত্ক্ষ ব্রচ্ম বলিব, কারণ আপনি সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়৷ সর্বদা সকলের 

নিকট প্রাপ্ত হুইয়। আছেন। (খতং নদিষ্বামি) আপনার যে বেদস্ 

ঘধার্থ আজ্ঞা) আমি সকলকে তাহারই উপদেশ দিব এবং স্বয়ং তদনুসারে 

'াচরণও করিব। ( সত্যং বদি্যামি ) সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যই 
পালন করিব। (তম্মামবতু ) অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন । 

( তন্বক্তারমবতু ) সেই আণ্ত+ সত্যবস্তা আমাকে রক্ষা করুন, যেন আমার 

বুদ্ধি আপনার আজ্ঞাতে স্থির থাকে, এবং কখনও বিরুদ্ধগামী ন। হয়। 

কারণ আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই ধন্খায যাহ! তদ্বিরন্ধ তাহাই অধন্মা। 

(অবতু মামবতু বত্তণরম্), এই ছিতীয়বার পাঠ অধিকার্থ-সূচক | যেমন 

“কশ্চিৎ কঞ্চি প্রতি বদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচছ,” ইহাতে ক্রিয়ার দুইবার 

উচ্চারণ দ্বারা তুমি শীত্জই গ্রামে যাও, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে, তেমনই 

এস্থলে আপনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ আমি সর্বদা যেন 

ধর্মে দৃঢ় থাকি এবং অধন্মকে ঘ্বণা করি, আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন। 
জামি ইহা! আপনার মহণ্ড উপকার বলিয়। স্বীকার করিব। (ওম্ শাস্তিঃ 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ), ইহাতে তিনবার শাস্তি পাঠের প্রয়োজন এই ঘে সংসারে 

ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ দুঃখ আছে। প্রথম “আধ্যাত্মিক”, আত্মা ও শরীরে 

অবিস্যা, রাগ, ঘ্বেষ, মূর্খতা এবং স্বর পীড়াদি হয়; দ্বিতীয়_“আধিভৌতিক” 

যাহ! শত্রু, ব্যাঞ্ এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তৃতীয়-_-“আধিদৈবিক, 
অর্থাৎ যাহা অতিবৃত্তি, অতিশীত, অতিউফতা এবং মন ও ইন্ড্রিয় সমুহের 
অশান্তি হইতে উপ্পন্ন হয়; আপনি আমাদিগকে এই ত্রিবিধ ক্লেশ হইতে 

দুরে রাখিয়া সর্বদা শুভকর্দো রত রাখুন। কেননা আপনিই কল্যাপম্থরাপ, 
সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধান্মিক ও মুমুক্ষুদের কল্যাণদাত। | অতএব 
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আপনি স্বপ্ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল জীব 

ধর্মাচরণ করে, অধর্পমা পরিত্যাগ করিয়। পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হইতে 

দূরে থাকে। “সূর্য আত্মাজগতন্তদ্ুষ্চ” এই যজ্জুবেরেদের বচনানুলারে জগৎ 
অর্থাৎ চেতন প্রাণীর ও ভঙ্গম বা যাহার গতিশীল তাহাদের এবং “তন্ভুষ৮, 

অপ্রাণী অর্থাৎ স্থাবর জড় যেমন পৃথিব্যাদি, এ সকলের আত্মা বলিয়া এবং 

স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়। পরমেশ্বরের নাম “দূর্য্য” | 

( অত সাতত্া গমনে ) এই ধাতু হইতে “আত্মা” শব্দ পিদ্ধ হয়। যোহততি 
ব্যাপ্রোতি স আত্মা” যিনি সব জীবাদি জগতের মধ্যে নিরম্তর ব্যাপক হইয়! 

রহিয়াছেন। “পরশ্চাসাবাত্বা চ ঘ আত্মভো জীবেভ্যঃ সূক্গেম ভ্যঃ পরোহ তিসূঙ্ষমঃ 
স পরমাত্মা» ঈশ্বর সকল জীবাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জীব, প্রকৃতি ও 
আকাশ অপেক্ষাও সঙ্গম এবং সকল জীবের অন্তর্ধ্যামী আত্মা । এইজস্ তাহার 
নাম “পরমাত্মা”। যিনি সামর্যবান তাহার নাম ঈশ্বর। “য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু 
পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বর যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থদের মধ্যে সমর্থ, ধাহার তুল্য 
কেহই নাই তাহার নাম “পরমেশ্বর” । (ষুঞ অভিষবে, বৃঙ প্রাণিগঞ্ 
বিমোচনে ) এই সকল ধাতু হইতে “সবিতা” শব সিদ্ধ হয়। “অভিষবঃ 
প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোতপাদনম্। যশ্চরাচরং জগত সৃনোতি সুতে বোতপাদয়তি 

স সবিতা পরমেশ্বরঃ” ঘিনি সকল জগতের স্ষ্টিকর্তী, সেইজস্ সেই পরমেশ্বরের 
নাম “সবিতা” । ( দিবু ক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-ছ্যুতি-ন্তরতি-মোদ-মদ-স্বপ্ন-কান্তি- 

গতিষু) এই ধাতু হইতে “দেব” শব সিদ্ধ হয়। (ক্রীড়া) যিনি শুদ্ধ জগৎকে 

ক্রীড়া করাইতে, ( বিজিগীষ। ) ধার্মিকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, 

(ব্যবহার) যিনি সকল চেষ্টার সাধন ও উপসাধন সমূহের দাতা, যিনি (ছ্যুতি ) 
স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও সকলের প্রকাশক, (স্তৃতি ) প্রশংসার যোগ্য, €( মো ) 

স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ এবং অপরের আনন্দদাতণ, ( মদ) মদোন্মত্তদের দগুদাতা, 

(স্বপ্ন ) সকলের নিজ্রার জন্য রাত্রির ও প্রলয়ের কর্তা, (কান্তি) কামনার 

যোগ্য এবং ( গতি ) জ্ঞান স্বরূপ এইজন্। সেই পরমেশ্বরের নাম “দেব” । অথবা 

“যে! দীব্যতি ক্রীড়তি, স দেব”, যিনি নিজের স্বরূপে নিজেই আনন্দে ক্রীড়া 
করেন, অথবা যিনি কাহারও সাহাধ্য ব্যতীত ক্রীড়ার সহজ স্বভাব হইতে সমস্ত 

জগৎ নির্মাণ করেন, অথবা! যিনি সকল ক্রীড়ার আঁধার ; “বিজিগীষতে স দেবঃ” 
যিনি সকলের জেতা, স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ ধাহাকে কেহই জয় করিতে পারে ন1; 

 শব্যবৃহারয়তি স দেব$”, ঘিনি গ্যায় ও অন্যায়রূপ ব্যবহারের জ্ভাতা এবং উপদেী : 
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“বস্চরাচরং জগৎ ভোতয়তি” যিনি সকলের প্রকাশক ; “যঃ স্ত,য়তে স দেব£”” 

বিনি সকল মন্গষ্যের স্তাতির যোগা, এবং নিন্দার নহেন ; “যে মোদ্বয়তি স দেব: 
যিনি স্বয়ং আনন্দ-ন্থরূপ এবং অপরেরও আনন্দ দাতা, ষীহ্াতে ভুঃখের লেশ মাত্র 

নাই; “যো মাস্ভতি স দেব”, যিনি সর্ববদ। হর্মযুক্ত ও শোঁক রহিত, যিনি 

অপরকেও হর্ষযুক্ত করেন ও ছুঃখ হইতে দুরে রাখেন ; “যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ” 

যিনি গ্রলয় কালে অবান্তে সকল জীবকে নিক্থ্রিত করেন; “যঃ কামযতে কামাতে 

বা স দেব”, ষাহার সমস্ত কামনা সত্য এবং শিষ্টগণ ধাঁহার প্রাপ্তির কামনা 

করেন; “যোগচ্ছতি গমাতে বা স দেন”, মিনি সকলের মধো ব্যাপ্ত ও যিনি 

জানিবার যোগা, সেই পরমেশরের নাম “দেন”গ। (কুবি আচ্ছাদনে ) এই 
ধাতু হইতে “কৃবের” শব সিদ্ধ হয়। *যঃ সর্ববং কুবতি স্ববাপ্তযাচ্ছাদয়তি স 

কুবেরো৷ জগদীশ্বর£৮ ঘিনি স্বীয় ব্া্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই 

পরমেশ্বরের নাম “কুবের” । ( প্রথ বিস্তারে) এই ধাতু হইতে “পৃথিবী” শব্দ 

লিদ্ধ হয়। ণ্যঃ প্রথতে, সর্ববজগদ্ধিস্তৃণাতি স পৃথিবী” মিনি সমগ্র বিস্তৃত 
জগতের বিস্তার কর্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম পপথিবী”। (জল ঘাতনে ) এই 
ধাতু হইন্ে “জল” শব্দ সিদ্ধ হয়। “জলতি ঘ1তয়তি ছুষ্টান্, সংঘাতয়তি অব্যক্ত- 

পরমাগাদীন্ তদ্ব্গ জলম” পিনি ছুষ্টদ্রিগকে দগুদ্দান করেন এবং বাত 
ও পরমাণু সমুহের পারস্পরিক সংযোগ আথব1 বিয়োগ সাধন করেনঃ সেই 

পরমাত্মার নাম “জল”। ( কাঁশূ দীপ্ত) এই ধাতু হইতে “আকাশ” শব্দ 
সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্ববতঃ সর্ববং জগণ্ড প্রকাশয়তি স আকাশ?” যিনি সকল দিক্ 

হইতে জগতের প্রকাশক, সেইজন্য সেই পরমাত্মার নাম “আকাশ” । 

( অদ ভক্ষণে ) এই ধাতু হইতে “অন্ন” শব্দ সিদ্ধ হয় । 

শছাতেভভি চ ভূতানি ভস্মাদন্নণ তদ্রচযতে ॥ ১ ॥ 

অহমমমহমম্মহম্নমূ । অহমন্াদোহমন্নাদোহমন্নীদঃ ॥ ২ ॥ 

তৈভিঃ উপনিঃ | (অনুবাক ২১০ 1) 

অভা৷ চরাচরএহণাৎ ॥ ( বেদান্তদর্শনে । অঃ১। পাঃ২। সুঃ৯॥ 

ইহা বাস মুনি কৃত শারীরিক সুত্র । যিনি সকলকে ভিতরে রাখিতে সমর্থ, 
অথবা! যিনি সকলের গ্রহণযোগা, যিনি চরাচর জগতের গ্রহণকর্তা, সেই ঈশ্বরের 

নাম “তন্ন” “তল্লাদ” এবং “তত্ব” | এই স্থলে যে তিনবার পাঠ আছে তাহ] 

আঁদরার্থে। যেমন ডুমুর ফলের মধো কৃমি উৎপক্ন হইয়া উহ্াতেই পাকে এবং 
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উচ্হাতেই নষ্ট হইয়] যায়, পরমেশ্বরের মধো সমস্ত জগতের তেমনই অবস্থা হয়। 

( বস নিবাসে ) এই ধাতু হইতে “বনু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বসন্তি ভূতানি যল্িল্পথবা 
মঃ. সর্ব্বেধু ভূতেযু বসতি স বন্ুরীশ্বরঃ” ধীহাতে সব আকাশাদি- ভূত বাঁস 

করে এবং ষিনি নকলের মধ্যে বাস করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “বন” | 

(রুদির অশ্রু বিমোচনে ), এই ধাতুর সহিত “শিচও১ প্রতায় যোগে “রুজ”; শব্দ 

সিদ্ধ কয় । “যে। রোদয়ভান্যায়কারিণে। জনান স রুজ্রঃ ধিনি তুক্ষর্মাকরীদিগকে 

রোদন করান, সেই পরমেশ্বরের নাম “রুদ্র | 

“যন্মনস! ধ্যায়তি তদ্বাচা! বদতি যদ্বাচা বদত্তি তৎ কর্দণা করোতি ঘৎ 

কল্মণ| করোতি তদভিসম্পগ্যতে ॥৮ 

ইহা নজুর্বেেদের ব্রাহ্মণের বচন। জীব মনে যাহা চিন্ত! করে, তাহা বাণী দ্বার! 
বলে, ঘাহা বাণী দ্বার! বলে তাহাই কম্মের দ্বারা করে, যাহা কর্মের দ্বারা করে, 

তাহাই প্রাপ্ত হয়। এতদ্বার। সিদ্ধ হইল যে জীন যেরূপ কণ্ম করে সেইরূপই ফল 
প্রাপ্ত হয়। যখন ছুক্বম্মাকারী জীব ঈশ্বরের শ্যায়-ব্যবস্থানুপারে ছুঃখরূপ ফল 

প্রাণ্ত হয়, তখন ক্রন্দন করে । এইরূপে ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান বলিয়! 

পরমেশ্বরের নাম “রি” | 

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সুনবঃ | 
তা যদল্যায়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ 1৮ 

মু | (অঃ১। শ্লোঃ ১০) | 

জল এনং জীবগণের নাম “নারা” এই সব অয়ন অর্থাৎ নিবাস স্থান ধীঙ্ার 

সেই সর্বব জীবে বাপক, পরমাত্ার নাম “ণীরায়ণ”। (চর্দি আহলাদে) এই 

ধাতু হইতে “চন্দ্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। প্যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ” যিনি 

আনন্দ স্বরূপ এবং যিনি সকলের আনন্দদাতা, সেই ঈশ্বরের নাম “চন্জ্র” | 

( মগি গতার্থক ) ধাতু হইতে “মঙ্গেরলচ” এই সুত্রামুসারে “মঙ্গল” শব সিদ্ধ 
হয়। “যে! মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গল2 ধিনি স্বয়ং মঙ্গল-স্বরূপ এবং পর্ব 

জীবের মঙ্গলের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম “মঙ্গল” । (বুধ অবগমনে ) এই 

ধাতু হইতে “বুধ” শব সিদ্ধ হয়। “যো বৃধ্যতে বোধয়তি বা স' বুধঃ” যিনি 
স্বয়ং বোধ-ম্বরূপ এবং সকল জীবের বোধের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম “বুধ” । 

“বৃহস্পতি” শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে । ( ঈশুচির পুতী ভাবে ) এই ধাতু ভইতে 
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“শক্রে” শক সিদ্ধ হয়। “যঃ গুচাতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ” যিনি অত্যন্ত 
পনিত্র এবং ধাহার সংসর্গে জীবও পবিত্র হইয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের নাম শুক্র” । 

( চর গতিভক্ষপয়োঃ ) এই ধাতুর সহিত «“শনৈস্” অব্যয় উপপদ যোগে “শনৈষ্চর" 
শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ৮ যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত ও 
ধৈর্যবাম্, সেই পরমেশ্বরের নাম “শনৈশ্চর” | ( রহ ত্যাগে ) এই ধাতু হইতে “রাহ” 
শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো রছতি পরিত্যজতি ছুষ্টান, রাহয়তি পরিত্যাজয়তি বা স 

রাহুরীশ্বর$” বিনি একান্ত স্বরূপ, ধাহার স্বরূপে অন্য পদার্থ সংযুক্ত নহে, যিনি 
ছুষ্টদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং করান, সেই পরমেশ্বরের নাম “রাহ” । (কিত 
নিবাসে রোগাপনয়নে চ) এই ধাতু হইতে “কেতু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “'যঃ কেতয়তি 
চিবিতসতি বা স কেতুরীশ্বর$' যিনি সমস্ত জগতের নিবাদ স্থান, ঘিনি সর্ব 

রোগরহিত এবং ধিনি মুমুক্ষুদিগকে মুক্তিসময়ে সকল রোগ হইতে মুক্ত করেন 
সেই পরমাত্মার নাম “কেতু”। (যজ, দেবপুজা-সঙ্গতি করণ-দানেধু) এই 
ধাতু হইতে “যজ্ঞ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ঘজ্ঞো বৈ বিু:”, ইহ ত্রাক্ষণ-গ্রন্তের ক্চন। 
“যো! যজতি বিদ্বস্তিরিজ্যতে বা স য্ত৪ঃ” যিনি সর্ধব্যাপক বলিয়। সন জগতের 
পদার্থ সমূহকে সংযুক্ত করেন, যিনি বিদ্বান্দিগের পুজ্য এবং যিনি ব্রহ্মা হইতে 

আরস্ত করিয়া সকল খাষি মুনির পুজা ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, সেই 
পরমেশ্বরের নাম “যজ্ঞ” | (ভ দানাহদনয়োঃ আদানেচেত্যেকে ) এই ধাতু হইতে 
“হোতা শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো ভুহোতি স হোতা” যিনি জীবদিগকে দেয় 
পদ্দার্থ সমুহের দাতা এবং ঘিনি গ্রহণ যোগ্য পদার্থ সমুহের গ্রহীতা সেই পরমেশ্বরের 
নাম “হোতা” । (বন্ধ বন্থানে ), এই ধাতু হইতে “বন্ধু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ধঃ 

স্বশ্মিন চরাচরং জগন্বয়াতি, বন্ধুবন্ধর্্নাত্বনাং নুখায় সহায়ো। ব। বর্ততে স বন্ধুঃ 
তিনি আপনার মধ্যে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মবন্ধ রাখিয়াছেন এবং 

সকলের সছোদরের ম্যায় সহায়ক, এইজস্া তাহার! স্ব স্ব পরিধি অথব নিয়ম 
উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন1! | ভ্রাতা যেরূপ ভ্রাতার সহায়কারী, পরমেশ্বরও সেইরূপ 

পথিব্যাদি লোক সমুহের ধারণ, রক্ষণ ও ন্ুখ দান হেতু প্ৰন্ধু সংজ্ঞক। (পা৷ 
রক্ষণে ) এই ধাতু হইতে *পিতা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ পাতি সর্বান স পিতা” 
তিনি সকলের রক্ষক। পিতা যেরাপ নিজ সন্তানদের প্রতি সর্বদ৷ কৃপালু 

থাকিয়। তাহাদের উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি 

কামনা করেন। এইজদ্/ তাহার নাম পপিতা”। ্ষঃ পিতৃণাং পিত। 

পিতামহ?” পিতগণেরও পিতা বলিয়। পরমেশ্বরের নাম “পিতামহ” । 
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পিতামহানাং পিত! স প্রপিতামহ১” যিনি পিতামহুদ্দিগের পিত। সেই ঈশ্বরের 

নাম “প্রপিতাম” | “যো মিমীতে মানয়তি সর্ববান্ জীবান্ স মাতা” পুণ 
কৃপাময়ী জননী যেরূপ নিজ সন্তানদের স্বখ ও উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বর ও 

সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন । এইজস্। পরমেশ্বরের নাম “মাতা” । 

( চর গতি ভক্ষণয়োঃ ) আঙ. পুর্ববক এই ধাতু হইতে “আচাধ্য” শব্ধ সিদ্ধ হয়। 

“যঃ আচারং গ্রাহয়তি সর্ববা বিষ্তা বোধয়তি স আচাধ্য ঈশ্বরঃ” যিনি সত্য 

আচারকে অগ্ দ্বারা গ্রহণ করান এবং যিনি সকল বিষ্ধা প্রাপ্তির হেতু হইয়। 
সকল বিদ্তা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “আচাধ্য” (গু শবে) 
এই ধাতু হইতে “গুরু' শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো ধর্্যান্ শব্যান্ গৃহাত্যুপদিশতি 
সগুরু১?। 

ল এষ পুর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগমুত্র। 
সমাধি-পাদে সুঃ ২৬ ॥ 

ইহা ঘোগ সুত্র। ধিনি সত্য ধণ্ম প্রতিপাদক ও সর্ব্ববিষ্াযুক্ত বেদের 
উপদেষ্টা, ঘিনি সৃষ্টির আদিতে শগ্মি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রচ্ষাদি 
গুরুদিগেরও গুরু এবং যাহার কখনও নাশ হয়না, সেই পরমেশ্বরের নাম “গুরু?” 

( অজ গতি ক্রেপণয়োঃ, জনী প্রাহূর্ভাবে ), এই সকল ধাতু হইতে “অজ”? শব্দ সিঞ্ধ 

হয়। “যোহজতি স্ত্িং প্রতি সর্ববান্ প্রকৃত্যাদীন্ পদার্থান্ প্রক্ষিপতি জানাতি ব। 

কদাচিন্ন জায়তে সোহজঃ; যিনি প্রকৃতির সমস্ত অবয়ব আকাশাদি ভূত-_ 
পরমাণু সমুহকে বথোচিত মিলিত করেন এবং জীবদ্দিগকে শরীরের সহিত সম্থস্ধ 

কারিয়া জন্মদান করেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্বরের 

নাম “অজ” । (বৃহ বৃহি বৃদ্ধ) এই সকল ধাতু হইতে “ব্রহ্মা” শব্দ সিন্ধ 
হয়। “যোহখিলং জগন্নিম্মাণেন বৃংহতি বন্ধয়তি স ব্রহ্ষা* যিনি সমগ্র জগৎ 

রচন। করিয়! বদ্ধিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম পক্রক্ষা । “সতাং জ্ঞানমনন্তং 

্রঙ্ম” ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। সন্তীতি সম্তন্ডেযু সতম্ সাধু 

তৎ সত্যম্। ঘজ্জানাতি চরাহচরং জগত্জজ্ঞানম। ন বিষ্ততেহ্তোহ বধি- 
মধ্যাদা যল্ত তদনস্তম। সব্বেধিভো। বৃহত্বাদ্ ব্রঙ্গ” যে সকল পদার্থ আছে সেই 

সকলকে “সৎ” বলে তন্মধো “সাধু: বলিয়। পরমেশ্বরের নাম সত্য। তিনি 

'সমস্ত জগতের জ্ঞাতা, এইজন্য তাহার নাম “ভান” । তীহার অন্ত-অবধি-সীমা 
,অর্ধাৎ এত লম্া) চওড়া, ছোট, বড়--এরূপ পরিমাণ নাই, এইজন্য পরমেশ্বরের 

নাম “অনন্ত” । (ডু দাঞ দানে ) আত, পুর্ধবক এই ধাতু হইতে “আদি” শব্দ 
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এবং ন&. পূর্বক অনাদি শব্দ দিদ্ধ হয়।. “যন্মাৎ পুর্ববং নাস্তি পরং চান্তি স 

আদিরিত্যুচ্যতে [ মহাভাষ্য ১1১২১] ন বি্াতে আদিঃ কারণং যম্য সোহনা- 

দিরীশবরঃ” ধাহার পুর্বে কিছুই নাই, কিন্তু পরে হয়, তাহাকে “আদি” বলে। 

বাহার কোন আদি কারণ নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম প্অনা(দি”। ( টুনদি 

সমৃদ্ধ ) আউ. পুর্ব্বক এই ধাতু হইতে আনন্দ শব্দ সিদ্ধ হয়। “আনন্দন্তি সর্বে 

মুস্তণ যন্মিন্ বন্ধ, ঘঃ সর্ববান্ জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ” যিনি আনন্দ স্বরূপ, 

ধাহাতে সকল মুক্ত জীন আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি সকল ধন্াত্মা জীবকে 

আনন্দিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “আনন্দ” | (অস ভুবি) এই ধাতু 

হইতে “সৎ” শব্দ পিদ্ধ হয়। “বদন্তি ভ্রিু কালেবু ন নাধ্যতে ততসদ্বন্দ” 

যিনি সর্বদা! বর্তমান, অর্থাৎ ভূত, ভনিষাৎ এবং বত্তমীন ধাঁলে বাহার নাঁধা 'হয়ন। 

সেই পরমেশ্বরকে “সু” বলে । ( চিতী সংচ্ানে ) এই ধাতু হইতে “চিত” শব্দ 

সিদ্ধ হয়। “্যশ্চেততি চেতয়তি সংজ্কাপয়তি সর্বব।ন্ সঙ্জনান্ বোগিনস্তচ্চিত পরং 

ব্রঞ্ধ” গিনি ঢেতনম্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা ধক্ত কারেন এবং নিনি সতাসত্যের 

তাপযিতা, সেই পরমেশ্বারের নাম “চিত 1 এই ঠিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরাকে 

“সচ্চিদানন্দ বস” নলে। “যো নিতাপ্রবোহচালোহবিনাশী সর নিতা$ ধিনি 

নিশ্চল এবং অপিনাশী, তিনি পিতা” শব্দসাঁচ ঈশ্বর । (শুন্ধ শুদ্ধ) এই 

ধাতু হইতে “শুদ্ধ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “থঃ শুন্ধতি সর্ববান্ শৌধয়ঠি না স 

ঈশ্বর: যিনি স্বয়ং পবিত্র সকল অশুজ্ধি হইতে পুথক এ৭ং গিনি সকল? 

শুদ্ধ করেন, সেই ঈশ্বরের নাম শুদ্ধ”? | ( বুধ আবগমনে ) এ ধার সভিন্ৎ 

পক্ত», প্রতায় যোগে “বুদ্ধ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ঘো বুদ্ধনাণ্ সদৈব জ্ঞাত গম্থি স 

বুদ্ধো৷ জগদীশ্বরঃ১ যিনি সর্বদা সকলের জ্ঞাতা, সেই ঈশ্বরের নাম “পৃ | 

(মুচ্লু মোচনে ) এই ধাই হইন্চে মুক্ত”? শব্দ দিক্ধ হয়। পনো। মুর্তি 

মোচয়তি বা মুযুক্ষন্ স মুক্ত জগদীশ্বর:” গিনি সর্ববদ! তাঙাদি। সমু5 ভাত 

পৃথক এবং যিনি মুযুক্ষুদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন, সেই পরশান্মার পাম 

মুক্ত” | “অতএব নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্মভাপা জগদীগ্ররঃ; আকএস 

পরমেশ্বরের স্বভাব নিতা, শুদ্ধ, নুদ্ধ এবং মুক্ত। (ডু কৃঞ্ করাণে ) নির্ ও 

আও. পুর্ব্বক এই ধাতু হইতে “নিরাকার” শব্দ সিদ্ধ হয়। “নির্গত জাকারাত 

স নিরাকার ধাহার কোনও আকার নাই, যিনি কখনও শরীর ধারণ করেন ' 

শা সেই পরমেশ্বরের নাম “নিরাকার” । ( অগ্থু ব্যক্তি-স্ক্ষণ-কাস্তি-গতিষু ) এই ধা. 

হইতে “অঞ্চীন” শব সিদ্ধ হয় এবং “নির ১? উপসর্গ যোগে “নিরঞ্জন? শব্দ সিদ্ধ 
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হয়। “অগ্রনং ব্যক্তিমরক্ষিণং কুকাম ইন্জ্রিয়েঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যম্মা্চো নির্গতঃ পৃথগ্ভূতঃ 
স নিরঞনঃ” যিনি বাক্তি অর্থাৎ আকৃতি, শ্রেচ্ছাচাঁর, হুষ্টা কামনা এবং চক্ষু 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুহের বিষয়-পথ হইতে পৃথক্, সেই ঈশ্বরের নাম “নিরঞ্জন” । 
(গণ সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে গণ” শব্দ দিদ্ধ হয়, তনুত্তর “জীশ” 
বা “পতি” শব্দের যোগে “গণেশ” এবং “গণপতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। “যে 

প্রকৃত্যাদযে। জড়। জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পতিঃ পালকে! 

বা৮ ঘিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং জীবাখ্য-পদ্দার্থ সমুহের পালনকর্তা, সেই 

ঈশ্বরের নাম “গণেশ” বা গিণপতি”। “যে! বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বর2 ঘিনি 

ংসারের মধিষ্ঠাতা, সেই পরমেশ্বরের নাম “বিশ্বেশ্বর” ৷ ণযঃ কুটেনেকবিধ 
ব্যবহারে স্ব স্ব রূপেণৈব তিষ্ঠতি স কুটস্থ পরমেশ্বর” ঘিনি সকল ব্যবহারে 
ব্যাপ্ত এবং সকল ব্যন্হারের আধার হইয়াও কোনও ব্যবহারে নিজ ব্বরূপ 

পরিবর্তন করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম “কুটস্থ” । “দেব” শব্খের যতগুলি অর্থ 
লিখিয়াছি “দেবী” শব্ষেরও ততগুলি অর্থ আছে। পরমেশ্বরের নাম তিন 

লিঙ্গেই আছে, যথা, “ব্রহ্মচিতিরীশ্বরশ্চেতি” । যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে, 

তখন “দেব”, যখন চিতির বিশেষণ হইবে, তখন “দেবী” । এইজন্য পরমেশ্বরের 

নাম “দেবী”। ( শরু শক্ত) এই ধাতু হইতে “শক্তি” শব্দ দিদ্ধ হয়। গ্যঃ 
সর্বং জগত কর্তং শক্তি স শক্তি১” যিনি সকল জগতের রচনায় সমর্থ, সেই 

পরমেশ্বরের নাম “শক্তি” । (শ্রিঞ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে ঞ্গ্রী”শব্দ 

লিদ্ধ হয়। “যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বেণ জগত বিন্তিঃ যোগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বর2৮। 
সমস্ত জগত, বিহ্বন্মগুলী এবং যোগিগণ ধাহার সেবা করেন, সেই পরমাত্মার নাম 

“৮” | (লক্ষ দর্শনাস্কনয়োঃ ) এই ধাতু হইতে “লন্ষমী” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যে 
লক্ষয়তি পশ্যত্যন্কতে চিহনয়তি চরাচরং জগদথবা৷ বেদৈরান্তৈধোগিভিশ্চ যো লক্ষ্যতে 
স লক্গনীঃ সর্ববপ্রিয়েশ্বর১ যিনি সমস্ত চরাঁচর জগতকে দেখেন, চিহ্িত ব1 

দর্শনযোগ্য করেন অর্থাৎ ধিনি শরীরে নেত্র ও নাসিক, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, 

মূল) পৃথিবী ও জলের কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, চন্দ্র ও হৃর্যাদি 
চিহ্ন রচন। করেন ও সবকে দেখেন; যিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি 
বেদাদ্দি শান্স বা ধাশ্মিক বিদ্বান যোগীদিগের লক্ষ্য ব1 দর্শনযোগ্য, সেই পরমেশ্বরের 
নাম “লক্ষী” । (স্থ গতৌ) এই ধাতু হইতে “সরস” ও ততুত্তর “মতুপ” 
এবং স্ভীপ” প্রত্যয় যোগে “সরস্বতী শব্দ সিদ্ধ হয়। “সরো বিবিধং জ্ঞানং 
বিদ্কাতে যস্তাং চিত সা সরস্বতী” ধাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, অর্থ, 

৪ 
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সন্ধন্ধ ও প্রয়োগের যথাষথ জ্ঞান আছে, সেই পরমেশ্বরের নাম “সরস্বতী” । “সর্ববাঃ 

শক্তয়ে! বিষ্ান্তে যন্মিন স সর্বশক্তিমান ঈশ্বর: যিনি স্বকাধ্য সাধনে অন্য 

কাহারও সহায়তা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিজ সামর্থ্য দ্বারাই স্বীয় সর্বব কাধ্য 

সম্পাদন করেন, সেই পরমাত্মার নাম “পর্ব শক্তিমান্”। (ণীঞ প্রাপণে ) 

এই ধাতু হইতে “ন্যায়” শব্দ সিদ্ধ হয়। পপ্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যাঁয়ঃ? ইহা 
স্যায় সুত্রের বাৎস্যায়ন মুনি কৃত ভাষ্তের বচন। “পক্ষপাত রাহিত্যাচরণং ন্যায়” 

যাহ? প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের দ্বার! পরীক্ষার পর সত্য বলিয়! সিদ্ধ হয় এবং যাহ! 

পক্ষপাত রহিত ধর্্রূপ আচরণ, তাহাকে “ন্যায়” বলে। গগ্যায়ং কর্ত্ং শীলমস্থ্য 
স ম্যায়কারীশ্বরঃ” হ্যায় অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত ধর্ম করাই ধাহার স্বভাব, সেই 

পরমেশ্বরের নাম “ন্যায়কারী” | (দয় দান-গতি-রক্ষণহিংসা-দানেষু) এই এই 

ধাতু হইতে “দয়া” শব্দ সিদ্ধ হয়। দ্ৰয়তে দ্াতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি 

হিনস্তি য়! স| দয়া, বহবী দয়া বি্ভতে যস্য স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ” পরমেশ্বর 
অভয়দতা, সকল সত্যাসত্য বিদ্ভার জ্ঞাতা, সজ্জনদিগের রক্ষক এবং ছুষ্ট 

দিগের যথোচিত দণুদাতি। বলিয়া তাহার নাম “দয়ালু”? । 
দ্্বয়োর্ভাবো দ্বাভ্যামিতং সা দ্বিতা হীতং বা, সৈব তদেব বা ঘৈতম্, 

ন বি্ধতে দ্বৈত দ্বিতীয়েশ্বরভাবো যন্মি-স্তদতৈতম্” অর্থাৎ *স্বজাতীয়-বিজাতীয়- 

স্বগত-ভেদশূন্যং ব্রহ্গ”। ছুই হওয়া ব। ছুইয়ের দ্বার যুক্ত হওয়াকে দ্বিতা বা 

দ্বীত অথব। দ্বৈত বলে, ইহা তাহাতে নাই। সজাতীয়-_যেমন মনুষ্যের 
সজাতীয় অন্য মনুষ্য, বিজাতীয়-_যেমন মনুষ্যেতর জাতিবিশিষ্ট বৃক্ষ, প্রস্তর 

ইত্যাদি এবং স্বগত-_-মর্থাৎ যেমন শরীরে চক্ষু, নাসিক ও কর্ণ ইত্যাদি 

অবয়বগুলির ভেদ-_তেমন অন্য সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর বা নিজ 

আত্মায় তত্বীস্তর বস্ত--এইরূপ ভেদ রহিত একই পরমেশ্বর আছেন। 

এইজগ্য পরমাত্সার নাম “অদ্বৈত | প্গণ্স্তে যে তে গুণা বা যৈ 
গণিয়স্তি যে তে গুণ1ঃ, যো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নিগুণ ঈশ্বর£” সত্ব, রজ, তম, 
রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধাদি জড়ের যত গুণ আছে এবং অবিস্ভা, অল্লজ্্তা, রাগ, 

দ্বেষ ও অবিষ্ভাদ্ি ক্লেশ জীবের এইরূপ যত গুণ আছে, সে সব হইতে তিনি পৃথক্। 
এ বিষয়ে “অশব্বমস্পর্শমরূপমধ্যয়ম্” ইত্যার্দি উপনিষদের প্রমাণ আছে। ধিনি 

শব, স্পর্শ এবং রূপাদ্দি গুণ রহিত, সেই পরমাত্মার নাম পনিগুণ”। “যো 

গুণৈঃ সহ বর্ততে স সগুণঃ” পরমেশ্বর সর্ববজজ্ঞান, জর্ববস্থখ, পবিত্রতা এবং 
অনন্ত বলাদি গুণযুক্ত, এইজন্য তাহার নাম “সণ্ডগ”। যেমন পৃথিবী 
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গন্ধা্দি গুণধুক্ত বলিয়া! “নগ্1” এবং ইচ্ছাদি গুণ রহিত বলিয়! “নি্ডণ,” সেইরূপ 

জগতের-ও জীবের গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়! পরমেশ্বর “নি” এনং সর্ববজ্ঞতাদি 
গুণধুক্ত বলিয়া "সগুণ”। অর্থাৎ এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সগুণতা ও 
নিগুণত! হইতে পৃথকৃ। চেতুনের গুণরহিত বলিয়া জড় পদার্থ যেমন “নিুণ” 
এবং স্ব-গুণধুক্ত বলিয়া “সণ”, সেইরূপ জড়ের গুণ হইতে পৃথক বলিয়া জীব 
*নি৭”, আবার ইচ্ছাদি নিজ ণযুক্ত বলিয়া *সগুণ”। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । “তন্তর্যস্ত নিয়ন্তং শীলং যস্য সোহয়মন্তর্য্যামী” যিনি 
প্রাণী ও অপ্রাণী জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই 
পরমেশ্বরের নাম প্অন্তর্যযামী”। “যো ধশ্মে রাজতে স ধর্মমরাজঃ” যিনি 

ধর্মেই প্রকাশমান, অধর্মমরহিত এবং ধর্ম্েরই প্রকাশক, সেই পরমেশ্বরের 
নাম ত্ধর্্মরাজ” | (যমু উপরমে ) এই ধাতু হইতে “বম” শব্দ সিদ্ধ হয়। 

“যঃ সর্ববান্ প্রাণিনে। নিষচ্ছতি স যম” যিনি সকল প্রাণীকে কর্মফল দানের 

ব্যবস্থা করেন এবং সকল অন্যায় হইতে পৃথক্, সেই পরমাত্মার নাম ণ্যম”। 
( ভজ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে “ভগ” শব্দ সিদ্ধ হয়, ইহার সহিত “মতুপ” 
প্রত্যয় যোগে “ভগবান্” পদ সিদ্ধ হয়। “তগঃ সকলৈশ্বর্যাং সেবনং বা বিভ্ভাতে 
যস্য স ভগবান্” ঘিনি সমগ্র এই্বর্যযুক্ত অথব। তজনের যোগা, সেই পরমেশ্বরের 

নাম “তগবান্”। ( মন জ্ঞানে) এই ধাতু হইতে “মনু” শব্দ হইয়াছে। 

“যো মন্যতে স মনু | ঘিনি মনু অর্থাৎ বিজ্ঞানশীল এবং মানিবার যোগ্য সেই 

ঈশ্বরের নীম “মনু? | (প্. পালন-পুরণয়েঃ) এই ধাতু হইতে “পুরুষ” শব্দ 
সিদ্ধ হইয়াছে । “থঃ স্বব্যাপ্তা। চরাহচরং জগৎ শ্রীণাতি পুরয়তি বা স পুরুষঃ” | 
যিনি সকল জগতের মধ্যে পুর্ণ হইয়। রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “পুরুষ” | 

(ডুভূঞ, ধারণ-পোষণেয়োঃ ) “বিশ্ব” পুর্ববক এই ধাতু হইতে «বিশ্বস্তরঃ শব্দ 
সিদ্ধ হয়। “যে। বিশ্বং বিভন্তি ধরতি পুফ্তাতি বা স বিশ্বন্তরো জগদীশ্বরঃ” 
যিনি জগতের ধারণ এবং পোঁষণকর্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম বিশ্বস্তর” | 
( কল সংখ্যানে ) এই ধাতু হইতে “কাল” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “কলয়তি 

সংখ্যাতি সর্ববান পদ্ার্থান স কাল2, যিনি জগতের সকল পদার্থের এবং 

জীবদিগের সংখ্যা করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “কাল”। (শিষল্ বিশেষণে ), 
এই ধাতু হইতে “শেষ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ঘঃ শিষ্ততে স শেষঃ' যিনি উৎপত্তি 
ও প্রলয়ের পরে শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকেন, সেই পরমাত্মার নাম “শেষ” । 
(আপল্ ব্যান্তৌ ) এই ধাতু হইতে “জাত” শব্দ সিদ্ধ হয়। “'যঃ সর্ববান্ 
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ধর্মাতন আপ্লোতি বা সর্ব্বেধ্মীতাভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আগ্তঃ 
ধিনি সত্য উপদেশক, সকল বিষ্ভাযুক্ত, যিনি ধন্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং 

ধিনি ধশ্মাত্মা্দের দ্বার! প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, সেই পরমাত্মার 
নাম “আপ্ত”। (ডুকঞ. করণে) “শম্ঠ পূর্বক এই ধাতু হইতে “শঙ্কর 

শব সিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ শং কল্যাণং স্ুখং করোতি স শঙ্কর» যিনি কল্যাণ 

অর্থাৎ সুখের কর্তা সেই পরমেশ্বরের নাম “শঙ্কর” । “মহত” শষ পুর্ববক 

“দেব” শব্দ হইতে “মহাদেব” শব্ব সিদ্ধ হয়। “ধযে। মহতাং দেবঃ স মহাদেবঃ” | 

ধিনি মহান্, দেবগণেরও দেব, অর্থাৎ বিদ্বান্দের উপরে বিদ্বান্, যিনি সুষ্যাদি পদার্থের 
প্রকাশক, সেই পরমাত্মার নাম “মহাদেব” । (শ্রীঞ তর্পণে কান্তো চ) 
এই ধাতু হইতে “প্রিয়” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ পুণাতি শ্রীযনতে বা স্ প্রিয়ঃ” 
যিনি ধন্মাত্সা, মুমুক্ষু ও শিষ্টদিগকে প্রসন্ন করেন এবং যিনি সকলের কামা, 

সেই পরমেশ্বরের নাম পপ্রিয়”। (ভু সতায়াম্) পন্বয়ম্” পুর্ববক এই ধাতু 
হইতে “ন্বয়স্তু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ স্বয়ং ভবতি স ্য়সভুরীশ্বরঃ যিনি 
আপনা হইতেই আছেন, যিনি কখনও কাহা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, সেই 

পরমেশ্বরের নাম পস্থয়ন্তু”। (কু শব্দে) এই ধাতু হইতে “কৰি” শব্দ সিদ্ধ 
হয়। “যঃ কৌতি শবয়তি সর্ব! বিদ্া স কবিরীশ্বর2৮ ধিনি বেদঘ্বারা সকল 
বিষ্ভার উপদেশ করেন ও যিনি বেত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “কবি”। (শিবু 

কল্যাণে ) এই ধাতু হইতে “শিব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বহুলমেতন্নিদর্শনম্ঠ ইহা 
ছারা “শিবু” ধাতু মানা হয়। যিনি কল্যাণস্বরপ ও কল্যাণকর্তা, সেই 
পরমেশ্বরের নাম “শিব | 

পরমেশ্বরের এই শত. নাম লিখিত হইল। কিন্তু এই সকল ব্যতীতও 

পরমাত্মার অসংখ্য নাম আছে। কারণ, পরমেশ্বরের গুণ-কণ্ম-ম্ভাব যেরূপ 

অনন্ত, তাহার নামও সেইরূপ অনস্ত। সেই সকলের মধ্য হইতে প্রত্যেক 

কর ও স্বভাবের এক একটি নাম হইয়াছে । আমার লিখিত এই নামগুলি 
সমুক্সে বিন্দুবত। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে পরমাত্মার অনস্ত গুণ-কর্্ন-স্বভাব 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের দ্বার] জ্ঞান হইতে 

পারে। ধাহারা বেদার্দি শান্প পাঠ করেন, তাহাদের অগ্যান্য পদার্থের ও 

পুর্ণ জ্ঞান হইতে পারে। 

প্রশ্ন--অন্যাঙ্ঠ গ্রন্থকারেরা যেরূপ আরম্তে, মধ্যে এবং শেষে মঙ্গলাচরণ 

করেন, আপনি সেইরূপ কিছু লিখেন নাই বা করেন নাই কেন ? 
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উত্তর--সেইরূপ করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে। কারণ যে আদি, মধ্য 

ও মন্ত ভাগে মঙ্গল করিবে, তাহার গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অস্ভের মধ্যস্থলে যাহ! 

কিছু লিখিত হইবে তাহ! অমঙ্গলই হইবে। এইজন্য “মঙ্গলাঁচরণং শিষ্টাচারাৎ, 
ফলদর্শনাচ্ছতিতশ্চেতি” ইহা! সাংখ্য শান্তর (অঃ ৫। সূঃ ১) বচন। ইহার 
অভিপ্রায় এই ঘেন্যায়পূর্ণণ পক্ষপাতরহিত, সভা ও বেদৌোক্ত ঈশ্বরের আদেশ 

অনুসারে সর্বত্র সর্্বদ! আচরণ করাকে মঙ্গলাচরণ বলে। গ্রন্থের আরশ্ত হইতে 

সমাপ্তি পর্যন্ত সত্যাচটরণ করাই মঙ্গলীচরণ। কোন স্থলে মঙ্গলঃ কোন স্থলে 

অমঙ্গল লেখা মঙ্গলাচরণ নহে। সদ।শন্ন মহধিগণের লেখ। দেখুন :__- 

যান্যনবগ্যানি কল্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ 

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের (প্রপাঠক ৭। অনুবাক ১১) বচন। হে 

সম্ভানগণ! ( অনন্ঠ ) অনিন্দণীয় অর্থাৎ ধর্মাযুক্ত কন্মই তোমাদের করণীয়, 

অধন্মযুক্ত কণ্মী করণীয় নহে । এইজন্য আধুনিক গ্রন্থ সমূহে যে ক্ভ্রীগণেশায় নম১৮ 
“সীতারামাভ্যাং নমঃ”, প্রাধাকৃষ্ণাত্যাং নমঃ”, “আ্রীঙচকচরণারবিন্দাভাং নম”, 

“হন্ুমতে নম£১১,  পছুর্গায়ে নম, পবটুকায় নম”) “ঠৈরবায় নমঃ, 
“শিবায় নমঃ, “পরজ্গটতা নম) “নারায়ণায় নম ইতাদি লেখা দেখ! 

যায়, তাহ বেদ ও শাস্দ্রবিরুদ্ধ বলিয়। বুদ্ধিমান লোকেরা মিথ্যা বলিয়াই মনে 

করেন। কারণ বেদে এনং আধগ্রন্থে কোথায়ও এইরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে 

পাওয়। যায় না। আধগ্রান্থে “ওম্৮ এবং “অথ” শব্দই দেখা যায়। দেখুন 2-- 

“অথ শব্দানুশালনম্” |  অধেত্যয়ং শব্দোহবিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। 

_-ইহা ব্যাকরণ-মহাভব্যে | 

“অথাতো। ধরন্মজিজ্ঞান।” অথেত্যানন্তধ্যে বেদাধ্যয়নানভ্তরমূ ।__ইহা 
পূর্ববমীমাংসায় 

“অথাতো ধন্মং ব্যাখ্যাস্তাম2৮ অথেতি ধন্মকথনানস্তরং ধন্মলক্ষণং 

বিশেষণ ব্যাথ্যাস্তামঃ |--ইহা! বৈশেষিক দর্শনে । 

“অথ যোগানুশাসনয্» অথেত্যয়মধিকারার্থঃ |-_-ইহা ফোগশান্ত্রে । 

“অথ ত্রিবিধছ্ুঃখাত্যস্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ” সাংসারিকবিষয় ভোগানম্তরং 

ত্রিবিধহুঃখাত্যস্তনিবৃত্যর্থঃ প্রযত্বঃ কর্তব্যঃ ।--- ইহা সাংখ্যশান্ত্রে। 
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“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” “চতুয় সাধন সমাপ্ত্যনস্তরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্” | 
--ইহা বেদাস্তসূত্র | 

 ওমিত্যে তদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত” ।--ইহা৷ ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন। 
“ওমিত্যেতদক্ষরমিদপর্বং তন্যোপব্যাখ্যানম্”।_-ইহা মাণুক্য 

উপনিষদের প্রারস্তিক বচন। 
এইরূপই অন্যান খাষিমুনিদের গ্রন্থে “ওম্৮৮ এবং *অথ” শব লিখিত 

হইয়াছে । (অগ্নি, ইট্, অগ্নি, যে ত্রিসপ্ত।ঃ পরিয়ন্তিৎ ) এই সকল শব্দ চারি 

বেদের প্রারন্তে লিখিত হইয়াছে । *জ্রীগণেশায় নম? ইত্যাদি শব্দ কোথায়ও 
নাই। বৈদ্িকগণ যে বেদের আরম্তে “হরিঃ ওম” লিখেন এবং পাঠ করেন, 
তাহ! ঠাহারা পৌরাণিক এবং তান্থিক দিগের মিথা। কল্পনা! হইতে শিশিয়াছেন। 
বেদাদি শাস্ের আরন্তে “হরি” শব্দ কোথায়ও নাই, হ্তরাঁং *ওম্৮, বা “অথ” 

শব্দই গ্রন্থের আরস্তে লেখা উচিত। ঈশ্বর ন্যিয়ে এই কিঞ্চিম্মাত্র লিখিত 
হইল । ইহার পর শিক্ষ। বিষয়ে লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীনদ্য়ানন্দ সরম্বতীম্বামিকৃ-ত সনা্থপ্রকাশে স্ৃভাষাবিভূঘিত 
ঈশ্বরনামবিষয়ে প্রথম সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ; ॥ ১॥ 



৫৫ বধ বাশ ক পরশ ত্বকের কব বকা পরশ কক কক কু কিক তে 

ৃ অথ দ্বিতীয় সমুল্লাসারম্তঃ | 
৯২৯৯ বই বট ক এতে 

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যাসঃ 

মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচাধ্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ 

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বস্তুতঃ যখনই প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা 

এবং তৃতীয় আচাধ্য-_-এই তিনজন উত্তম শিক্ষক সম্ভব হয় তখনই মনুষ্য 

জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে । যে সন্তানের মাতা ও পিতা ধান্মিক ও বিদ্বান, তাহার 
কুল ধন্য! সে অত্যন্ত ভাগ্যবান! সন্তান মাতার নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ 
ও উপকার প্রাপ্ত হয়, অন্য কাহারও নিকট সেইরূপ প্রাপ্ত হয় না। মাতা 

সম্ভানকে যেমন সন্সেহ করেন ও তাহার হিত কামনা করেন, সেইরূপ অন্য 

কেহই করে না। এই কারণে মাতৃমান্, অর্থাৎ প্প্রশস্তা ধাম্মিকী মাতা 
বিদ্ভতে যস্য স মাতৃমান্”, বলা হইয়াছে । যে মাতা গর্ভাধান হইতে সন্তানের 
সম্পূর্ণ বিষ্ভালাভত না হওয়৷ পর্যন্ত তাহাকে স্থুশীলতার শিক্ষা দিয়! থাকেন, 
তিনি ধন্য । 

মাতা এবং পিতার পক্ষে গর্ভাধানের পুর্বে, তৎকালে এবং তদস্তর মাদকক্ত্রব্য, 

মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক ভ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে শাস্তি, 
আরোগা, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং নুশীলতা দ্বারা সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় 

এইরূপ দ্বৃত, ছুগ্ধ, মিষ্ট অন্নপানার্দি উৎকৃষ্ট পদার্থের সেবন করা উচিত। 
ইহাতে রজোবীধ্যও দোষ রহিত হইয়া অততুযত্তম গুণবুক্ত হইবে। খধতুগমনের 
বিধি অনুসারে, রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিন্স পর্্যস্ত খতুদানের 
সময় । এই (রজোদর্শনের) দিনগুলির মধ্যে প্রথম চারিদিন পরিত্যাজ্য । 

অবশিষ্ট বার দিনের মধ্যে একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 
দশ রাত্রিতে গর্ভাধান প্রশস্ত। রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রির পর 
আর সমাগম করিবে না। পুনরায় যতদিন পধ্যস্ত পূর্বে্াক্ত খাতুদ্দানের সময় 
না আসে ততদ্দিন এবং গর্ভস্থিতির পর এক বগুসর পধ্যস্ত সংযুক্ত হইবে না। 



২৪ সন্যার্থ-প্রকাশঃ 

তখন যেন উভয়ের শরীর নীরোগ থাকে, পরস্পরের মধ্যে যেন প্রসন্নত। থাকে 
এবং যেন কোনগুরূপ শোক না হয়। চরক ও স্থশ্রুতে ভোজনাচ্ছাদ্দনের 

বিধান মনুস্থৃতিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রসন্নতার রীতি যেরূপ লিখিত আছে তদনুল!রে 
আচরণ করিবে । গর্ভাধানের পর স্ত্রীর অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আহার ও 

পরিধেয় গ্রহণ কর! উচিত। তখন হইতে এক বণুপর পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ 
করিবে ন। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত গভিণী বুদ্ধি, বল, রূপ, স্বাস্থ, 
পরাক্রম, শাস্তি এবং অন্যান্থ গুণজনক দ্রব্যই সেবন করিতে থাকিবে । 

জন্মের সময় উত্তম স্্রগন্ধ জলে শিশুকে স্নান করাইয়া! নাড়ী ছেদনাস্তে 

সৃগন্ধ ঘৃতাদি দ্বার! হোম করিবে ক প্রদুতিরও স্নানাহারের যথোচিত ব্যবস্থা 

করিবে যেন শিশু ও প্রসুতির শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। 

শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এইরূপ খাগ্ভ গ্রহণ করিবে যেন স্তগ্তেও উত্তম 

গুণ জন্মে। ছয় দিন পর্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তম্য দিবে, তদস্তর ধাত্রী স্তম্য 
পান করাইবে। মাতা পিতা ধাত্রীকে উত্তম খাগ্চ ও পানীয় দ্রিবে। যাহার। 

দরিদ্র, ধাত্রী রাখিতে অসমর্থ, তাহারা বুদ্ধি, পরাক্রম ও আরোগ্যকর ওষধি 

বিশুদ্ধ জলে ভিজাইবার পর সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়! লইবে। তাহার পর সেই 
জল গে। বা ছাগছৃগ্ধের সহিত সম পরিমাণে মিশাইয়া! শিশুকে পান করাইবে। 

প্রসবের পর শিশু ও তাহার মাতাঁকে বিশুদ্ধ বায়ুঘুক্ত অন্য কোন স্থানে রাখিবে। 

সেই স্থানে সুগন্ধ এবং সুদৃশ্য পদার্থও রাখিবে। যে স্থানের বায়ু শুদ্ধ সেই 
স্থানেই প্রসূতির ভ্রমণ করা উচিত। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী ও ছাগী প্রভৃতির 
ছুট পাওয়া যাইবে না, সেস্থানে যেরূপ উচিত বুঝিবে সেইরূপ করিবে। 

প্রসূতির দেহাংশ হইতে শিশুর শরীর গঠিত হয়। এইজন্য প্রসনকালে প্রসগৃতি 
হুর্ববল হুইয়। পড়ে । স্বৃহরাং প্রসূতি শিশুকে স্তচ্থ পান করাইবে না। ছুগ্ধ 

বন্ধ কনিবার জন্য স্তনের ছিদ্রের উপর এইরূপ ওধষধির প্রলেপ দ্বিবে, যাহাতে 
দুগ্ধ নিঃস্থত না হয়। এইরূপ করিলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ ও সবল 
ও যুবত্তী হই! উঠিবে । তত সময় পর্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্্যদ্বার। বীধ্য নিরোধহ্ুকরিবে। 
যে স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ করিবে তাঁহাদের উত্তম সন্তান জন্মিবে, তাহারা দীর্ঘায়ু 
হইবে, তাহাদের বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ইহাতে সন্তানসকল 
উত্তম, বলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু ও ধাশন্মিক হইবে। স্ত্রী যোনিসঙ্কোচন ও 

5 শিশুর জন সময়ে পছাতক সকার” হইয়া থাকে। তাহাতে হোম পরদৃতি 
বেদোক্ত কর করিতে হয় । এই বিষয় “সংস্কার বিধি*তে সবিস্তার লিখিত হুইয়াছে। 



দ্বিতীয় সমুল্লান .ই৫ 

শোধন করিবে এবং পুরুষ বীর্যস্তস্তন করিবে । এইরূপ -করিলে পুনরায় 
যত সস্তান জন্মিবে তাহারাও উৎকৃষ্ট হইবে। 

মাতা সম্ভানদিগকে সর্বদা উত্তম শিক্ষা দিবেন, যেন তাহারা সভ্য হয় 

এবং কোন অঙ্গের দ্বারা কুচেষ্টা করিতে ন৷ পারে। শিশু কথা বলিতে আরম্ত 
করিলেই যাহাতে তাহার জিহবা কোমল হইয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে. পারে 

সেইরূপ উপায় বিধান করিবে । যে বর্ণের যে স্থান ও প্রবত্ব, যেমন “প” এর 

স্থান ওষ্ঠ এবং প্রযত্ন স্পঈ, ত্দনুসারে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিয়া উচ্চারণ করিতে 
হইবে তেমনই হুস্ব, দীর্ঘ ও প্রত অক্ষরগুলি যাহাতে সম্যক্রূপে উচ্চারণ করিতে 

পারে সেইরূপ উপাঁয় করিবে। মধুর, গম্ভীর, সুন্দর, স্বর, অক্ষর, মাত্রা, পদ, 

বাক্য, সংহিতা এবং অবসান যেন পৃথক পৃথক আুতিগোচর হয়। যখন 
শিশু কিছু কিছু বলিতে ও বুঝিতে আরম্ত করিবে, তখন তাহাকে সুন্দর বাক্য 

এবং জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পুজা, পিতা, মাতা, রাজ ও বিদ্বান্ প্রস্ভৃতির সহিত 
কথোপকথন ও তীহাদের সম্মুখে অবস্থিতি ও উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্দান 

করিবে, যেন তাহার! কোন স্থানে অযোগ্য ব্যবহার না করে এবং জঅর্ধবত্র 

সম্মান প্রাপ্ত হয়। সন্তান যাহাতে জিতেক্দ্রিয়, বিভ্ানুরাগী ও সসঙ্গাভিলাষী 

হয়, তজ্জপ চেষ্টা করিতে থাকিবে । তাহারা ব্যর্থ ক্রীড়া, রোদন হাস্স, 

কলহ, হর্ষ, শোক, বস্ত্র বিশেষের প্রতি লোলুপত| এবং ঈর্ধ্া ছেষাদি 

যেন না করে। উপস্থেন্দ্িয়ের স্পর্শ ও মর্দন হেতু বীধ্যের ক্ষীণতা ও 
নপুংমকন্ধ জন্মে, হস্তে ভুর্গন্ধও হয়। এই জন্ঠ উহা স্পর্শ করিবে না। 

যাহাতে তাহারা সত্যবাদ্িতা, শৌধ্য, ধেধ্য ও প্রকুল্পত। প্রভৃতি গুণ প্রাপ্ত 

হয়, তন্রপ কার্ধা করাইবে। বালক বালিকাদিগকে পাঁচ বগুসর বয়সে 

দেবনাগরী অক্ষর শিক্ষা দিবে। বিদেশীয় ভাষার ন্ক্ষরও শিক্ষা দ্বিবে। 

ইহার পর বাহাতে ম্তুশিক্ষা, বিস্তা, ধন্ম, পরমেশ্বর, মাতা, পিতা, আচার্য, 

বিছ্বান,। অতিথি, গাঁজা, প্রজা, আত্মীয়, বন্ধু, ভগ্নী এবং ভূত্যার্দির সহিত 
কিরূপ আচরণ করিবে সেই সব বিষয়ের মন্ত্র, শ্লোক, সুত্র, গন্ত এবং পঞ্ও অর্থের 

সহিত কণ্টস্থ করাইবে। 
যাহাতে সম্ভতানগণ কোন ধূর্ত কর্তৃক প্রতারিত ন৷ হয় এবং যে সকল আচরণ 

দ্বার! তাহার! বিষ্ঠা ও ধন্ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তি জালে পতিত না হয়, সেই বিষয়ে 

এবং যাহাতে তাহাদের ভূত প্রেতা্দি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস না হয় সেই সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবে। 

৫ 
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গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্য্ত পিতৃমেধং সমাচরন্। 

প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ 

মনু (অ০ ৫1 ৬৫)॥ 

অর্থ--যখন গুরুর মৃত্যু হয়, তখন প্রেতাখা ম্বৃত-দেছের দ্রাহকারী শিষ্য, 

প্রেতহার অর্থাৎ শব-নাহীদের সহিত দশম দিবসে শুদ্ধ হয়। দাহাস্তে সেই 

মৃতদেহের নাম ভূত হয়, অর্থাৎ তিনি অমুক ব্যক্তি ছিলেন--এইরূপ বল! হয় । 
মাহ। কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্তমান কালে থাকে না, তাহা ভূতম্থ হয় বলিয়া 
তাহার নাম ভূত। ব্রন্ম/ হইতে আজ পর্যাস্ত সকল বিদ্বানের এইরূপ সিদ্ধান্ত । 
কিন্তু যাহার শঙ্কা, কুসংসর্গ ও কুদংস্কার জন্মে, তাহার পক্ষে ভয় ও শঙ্কা-রূপী 
ভূত, প্রেত, শাকিনী ডাকিনী প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রম-জাল ছুঃখ জনক হইয়া থাকে । 

দেখ যখন কোন প্রাণীর স্বৃতা হয়, তখন তাহার জীবাত্মা পাপপুণোর বশীভূত 
হইয়! পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে ম্বখ ছুঃখের ফল ভোগার্থ জম্মাস্তর গ্রহণ 
করে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই বাবস্থার নাশ করিতে পারে? 

ভ্কানহীন লোকেরা বৈদ্ভক শান্তর বা পদার্থ বিষ্ভার পড়াশুনা ন! করিয়। ও বিচারশৃহ্থ 

হইয়1 সন্নিপাত জ্বরাদি শারীরিক এবং উন্মাদ্দাদি মানসিক ব্যাধিকে ভূত প্রেতাদি 

নাম দিয়! থাকে । তাহারা এ সকলের জগ্ঠ গুধধ সেবন ও পথ্যাদি উচিত 
বাবার না করিয়া ধূর্ত, পাষগু, মহামুর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেধর, চামার, 

শুক্পু এবং গ্লেচ্ছ প্রভৃতিকে নিশ্খাস করে এবং নান। প্রকার ঢং ছলনা, কপটতা 
করে, উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং মিথ্যা মন্ত্র-ন্ত্র ব্যবহার করিয়া সুত্র ও 
তাগ! বাধিতে ও বাঁধাইতে থাকে । এইরূপে তাহারা নিজেদের অর্থনাশ ও 

সম্তানাদির দুর্দশা '৪ রোগ বৃদ্ধি করিয়া ছুঃখ দ্রিতে থাকে । যখন কোন মুর্খ 

'ধনী এ সকল বুদ্ধি, পাপী স্বার্থপরদের নিকট গিয়! বলে, “মহাশয় ইহার (বালক 
বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের ) কি হইয়াছে জানি না”। তখন তাহারা বলে, 

“ইহার শরীরে প্রকাণ্ড ভূত, প্রেত, ভৈরব, শীতলাদি দেবী-দেবতা আসিয়াছে । 
যে পধ্যস্ত তুমি ইহার প্রতিকার ন৷ করিবে, সে পর্যন্ত তাহার! ছাডিয়। 

যাইবে না এবং প্রীণহরণও করিবে । “যদি তুমি মলিদ] ( খাস্ত বিশেষ ) অথবা 

এই পরিমাণ ভেট দাও, তাহা! হইলে আমর! মন্্রপ এবং পুরশ্চরণ দ্বারা 
ঝাঁড়িয়া ইহাদিগকে বাহির করিয়। দিতে পারি” । তখন সেই জন্ধ ও তাহার 
আাভীয় স্বজনগণ বলে, “মহাশয় ! আমাদের সব্বন্থ যাক, ইচ্ছাকে ভাল করিয়া 
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দ্িন। তখনই ত তাহাদের সুযোগ হয়। তখন ধূর্তগণ বলে, “আচ্ছা, 

এই পরিমাণ সামগ্রী ও এত দক্ষিণ। আন, দেবতার ভেট এনং গ্র্-দান 

করাও” | তখন ধূর্তগণ বাঁঝর, মৃদঙ্গ, ঢোল এবং থালা লইয়! রোগীর সম্মুখে 
বাজায় ও গান করে। তাহাদের মধ্যে একজন পাষগু উল্মাদের শ্যায় নর্তন 

কুর্দন করিতে করিতে বলে, “আমি ইহার প্রাণই লইব”। তখন সেই অঙ্ক 

বাক্তি এ সকল মেথর চামার প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির লোকের পায়ে পড়িয়া বলে, 
“আপনি যাহ। ইচ্ছ। তাহাই নিন ইহাকে বাঁচাইয়া দিন” । তখন সেই ধূর্ত 
বলে, “আমি হনুমান, আন পাঁকা মিঠাই, তৈল, সিন্দুর, সওয়! মণ «“রোট” 

(খাস্ভ বিশেষ ) এবং ল।ল কৌগীন”। “আমি দেবী, আমি ভৈরব, আন পাঁচ 
বোতল মদ, কুড়িটি মুরগী, পাঁচটি ছাগল, মিঠাই এবং বস্ত্র” । তখন সেই ব্যক্তি 
বলে, “যাহ! চাছেন তাহাই নিন”। তখন ত সেই পাগল খুব নাচিতে ও লাফাইতে 

থাকে । কিন্তু, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ জুতা, ডাণড! 

বা চপেটাধাত করে ও লাথি মারে, তবে তাহার হনুমান, দেবী এবং ভৈরব তখনই 
প্রদন্ন হইয়। পলায়ন করে। কারণ এঁ সকল তাহাদের ধনাদি হরণের ছলন। মানত । 

যখন কেহ কোন গ্রহ-গ্রস্ত গ্রহরূপী ভণ্ড জ্যোতিধিবদের নিকট গিয়া বলে, 
“মহাশয় ! ইহার কি হইয়াছে ?” তখন সে বলে, “ইহার উপর সুধ্যাদি ক্রুর গ্রহ 
চাপিয়াছে। যদ্দি তুমি তাহাদের জন্য শাস্তি, পাঠ, পুজা ও দান করাও, তবে সুখী 
হইবে, নতুবা অত্যন্ত পীড়িত হইয়! তাহার মরিয়া যাওয়াও আশ্চর্য নহে।” 

(উত্তর )--বলুন জ্যোতিষী ঠাকুর! এই পৃথিবীর ম্যায় হুূর্ধ্যাদি লোকও জড়। 
ইহার! তাপ ও আলোক দ্বান ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারে না। এই সকল 

কি চেতন যে ক্রুদ্ধ হইয়৷ ছুঃখ এবং শাস্ত হইয়। স্বখ দিতে পারে ? (প্রশ্ন )-- 

এই সংসারে যে রাজা প্রজা, সুখী, হুখী হইতেছে, ইহ! কি গ্রহের ফল নছে? 
(উত্তর )_ না, এ সকল পাপ পুণ্যের ফল। (প্রশ্ন)_তবে কি জ্যোতিষ শান্তর 
মিথ্যা? (উত্তর) না, তাহাতে যে অঙ্গ, নীজ গণিত ও রেখ গণিতাদি 
বিষ্ঠা আছে তাহা সব সত্য কিন্তু ফলের লীলা খেলা সমস্ত মিথ্যা। 

(প্রশ্ন )--এই যে জন্ম পত্রিকা ইহাও কি নিচ্ষল ? ( উত্তর )--হা, উহ] জন্মপঞ্ঞ 

নহে, উহার নাম শোকপত্র রাখ! উচিত। কারণ যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন 

সকলের আনন্দ হয় কিন্তু যতক্ষণ পরাস্ত জনম্মপত্র প্রস্তুত ও গ্রহফল শ্রুত 

না হয়, ততক্ষণ পর্য্স্ত সেই আনন্দ থাকে । যখন পুরোহিত জন্মপত্র প্রস্তত 
করাইতে বলে, তখন সন্তানের মাতা পিতা পুরোছিতকে বলেন, “ঠাকুর | 
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আপনি খুব ভাল জন্ম পত্রিক! তৈয়ার করুন।” যদ্দি সে ধনাঢ্য হয় তবে 
পুরোহিত অনেক লাল হলুদ রেখা দ্বারা চিত্র বিচিত্র জন্মপত্র, আর যদি দরিক্র 
হয়, তবে সাধারণ রীতি অনুসারে জঙম্মপত্র প্রস্তুত করিয়। শুনাইতে আসে। 

তখন সন্তানের মাতা পিতা জ্যোতিষীর সম্মুখে বসিয়া বলেন, “ইহার জন্মপত্র 
ভাল ত€?” জ্যোতিষী বলে, “যেমন আছে তেমনই শুনাইয়া দিতেছি । ইহার 
জন্মগ্রহ খুব ভাল, মিত্রগ্রহও খুব ভাল। ইহার ফলে জাতক ধনাঢ্য ও 
প্রতিষ্ঠাবান হইবে। সে যে সভায় গিয়া বসিবে, সেই সভায় সকলের উপর 
তাহার প্রভাব পড়িবে। সে শারীরিক স্বাস্থ্য ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে ।” 
এই সকল কথ শুনিয়। পিতা এবং অন্যান লোকেরা বলেন, প্বাঃ! বাঃ! 

জ্যোতিবী ঠাকুর! আপনি বড় ভাল ।৮ জ্ঞোতিষী বুঝিতে পারে যে, এই 

সকল কথায় কাধ্যসিদ্ধি হয়না । তখন সে বলে, “এই গ্রহ ত অতি।উত্তম, কিন্তু 

এইসব গ্রহ ক্রুর অর্থাৎ অমুক অমুক ক্রুর গ্রহের সংযৌগ বশতঃ আট ব্তর বয়সে 
ইহার স্ৃত্যুযৌোগ আছে ।৮ ইহা শুনিয়! মাত। পিতা প্রভৃতি পুত্র-জম্মজনিত আনন্দ 

হারাইয়! শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতিষীকে বলে, “ঠাকুর মশায়! এখন 

আমর! কি করিব ?” তখন জ্যোতিষী বলেন, “উপায় কর ।৮% গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে, 
“কি উপায় করিব?” জ্যোতিষী প্রস্তাব করিতে থাকে, “এই এই দান কর, 

গ্রহের মন্ত্রজপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও, তবে অনুমান হয় যে 

নবগ্রাহের বিস্ব দুর হইবে ।” “অনুমান” শব্দ এইজন্য যে, যদি সন্তান মরিয়া যায়, 
তবে সে বলিবে,_“আমি কি করিব? পরমেশ্বরের উপর কেহই নাই, আমি ত 

বহু চেষ্টাই করিলাম, তুমিও করাইলে কিন্তু উহ্ভার কম্ঠাই এইরূপ ছিল।” 
আর যদি বাঁচিয়া যায়, তবে বলিবে, “দেখ, আমার মন্ত্রে এবং দেবতা ও 

ব্রাহ্মণদের কি শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়। দিয়াছি।” এম্থলে 

এরূপ হওয়। উচিত যে, যদি জপ ও মন্ত্রপাঠের দ্বারা কিছু না! হয়, তবে ধূর্তদের 
নিকট হইতে দুই গুণ তিন গুণ টাক মাদায় কর। হইবে। যদি সম্তান বাচিয় 

যায়, তথাপি এরূপ লওয় উচিত, কেননা জ্যোতিষীর যেমন বলিয়াঁছিল যে, 

ইনার কম্দ এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার সীমর্ঘ্য কাহারও নাই, 
গৃহস্থও সেইরূপ বলিবে,--“সে নিজের কর্মে এবং পরমেশ্বরের বিধানে বাঁচিয়াছে, 
তোমার কার্যের দ্বার নহে।” তৃতীয়ত: গুরু প্রসৃতিও পুণ্যদান করাইয়া স্বয়ং 

তাহা গ্রহণ করে, তখন জ্যোতিষীকে যে উত্তর দেওয়া! হইয়াছে, তাহাদ্দিগকেও 

নেই উত্তর দিতে হইবে । 
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; এখন অবশিষ্ট রহিল শীতল, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র প্রভৃতি । ইহারাও এইরূপ 

ঢং করিয়া থাকে । কেহ বলে-_-“যদি আমি মন্ত্রপাঠ করিয়া কাহাকেও 

সূত্র বা যন্ত্র বাধিয়া দেই, তাহা! হইলে আমার দেবতা ও পীর সেই মন্ত্র ও যন্ত্রের 
প্রভাবে তাহার কোন বিদ্ব হইতে দিবেনা ৮ তাহাকেও সেই উত্তর দিতে 
হইবে, “তুমি কি মতা, পরমেশ্বরের বিধান এবং কন্মফল হইতেও রক্ষা করিতে 

পারিবে? তোমার্দের এইসব করা সত্বেও কত শিশু মরিয়া যায়, তোমাদের 
ঘরেও মরে, তোমরাও কি মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে ?” তখন ধূর্তগণ 

কিছুই বলিতে পারে না। তাহার বুঝিতে পারে যে, এস্থলে তাহাদের উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে না। অতএন এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া 

ধান্মিক, সর্ববস্থানের উপকারী, অকপট ভাবে সকলের বিষ্তাদাতা, শ্রেষ্ঠ 
বিঘ্বান্দিগের প্রত্যুপকাঁর করিবে । তাহারা যেরূপ জগতের উপকার করেন, 
সেরূপ কাধ্য কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আর যাহার! রসায়ন, মারণ, 

মোহন, উচ্চাটন ও বশীকরণাদ্দি লীলার কথ! বলে, তাহাদ্দিগকেও মহাপামর 

মনে করা উচিত। এই সকল মিথা। বিষয় সম্বন্ধে ( সচেতন থাকার ) উপদেশ 

বাল্যাবস্থাতেই সন্তানদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবে । ইহাতে স্বীয় সম্তানগণ 

কাহারও ভমজালে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে না। বীর্্য-রক্ষায় যে 

আনন্দ ও বীধ্য-নাঁশে যে দুঃখ তাহাও তাহাদিগকে এই বলিয়া জানাইয। 

দেওয়া উচিত--“দেখ, যাহার শরীরে বীন্দ্য স্থরক্ষিত থাকে, তাহার আরোগা, 

বুদ্ধি, বল এনং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তাহ।তে দে অতিশয় সখী হয়। বীর্ধ্য 
রক্ষার নিয়ম এই যে-বিষয়ের কথা, বিষয়ীদের সংসর্গ, বিষয়-চিন্তন, শ্রীলোক- 

দর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদি হইতে দুরে থাকিয়! ব্রহ্ষচারিগণ 
সবশিক্ষা ও পুর্ণ বিষ্ভা লা করিবে । যাহার শরীর বীধ্যহীন, সে নপুংসক ও 

অত্যন্ত শ্রীহীন হয়। খাহার প্রমেহ রোগ হয় সে ছূর্ববল, নিম্তেজ ও নির্ববদ্ধি 
হয়। সে উৎসাহ, সাহস, ধৈধ্য, বল এবং পরাক্রম গ্রভৃতি গুণরহিত হইয় 
বিনষ্ট হয় । তোমরা যদ্দি এই সময়ে স্থুশিক্ষা ও বিদ্ভালাভে এবং বীর্য রক্ষায় 

ভুল কর তবে এই জন্মে এই অমুল্য সময় আর পাইবে না। যতদিন আমরা 

গৃহকম্মে নিযুক্ত থাকিয়। জীবিত আছি, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের বিদ্াশিক্ষা 

ও শারীরিক বলবুদ্ধি করা! উচিত।” মাতা পিতা এইরূপ অন্যান শিক্ষাও 

প্রদান করিবেন। এই কারণে “মাতৃমান্ পিতৃমান্* শব্দ পুর্বেোক্ত বাক্যে 
গৃহীত হইয়াছে । মাতা জম্ম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পিতা ষষ্ঠ হইতে 
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অষ্টম বর্ষ পর্যস্ত সম্ভানকে শিক্ষা দান করিবেন। নবম বর্ষের প্রারভ্ে ছিজ 

নিজ সন্তানের উপনয়ন দিয়া আচাধ্য কুলে অর্থাৎ যে স্থানে পুর্ণ বিদ্বান পুরুষ 
এবং পুর্ণ বিদুষী স্ত্রী, শিক্ষা ও বিষ্যা্দান করেন, সেই স্থানে বালক বালিকা্দিগকে 
প্রেরণ করিবেন। শৃদ্রাদি বর্ণ সন্তানদিগকে উপনয়ন না দিয়া বিষ্ভাভ্যাসের 
জন্য গুরুকুলে প্রেরণ করিবেন। ধাঁহারা লোখাপড়ায় সন্তানদিগকে কখনও 
লালন করেন না, বরং তাড়নাই করিয়া! থাকেন, তাহাদেরই সন্তানগণ বিদ্বান 

সভা এবং হ্ুশিক্ষিত হয় । এ বিষয়ে বাকরণ-মহাভাষ্ত্ের প্রমাণ আছে $-- 

সাম্বতৈঃ পাণিভিক্স্তি গুরবো৷ ন বিষোক্ষিতৈঃ। 
লালনাশ্রয়িণে। দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণ1ঃ | 

(অঃ ৮১৮ ॥ ) 

অর্থ--যে মাতা, পিতা ও আচাধ্য সম্ভান ও শিব্যদিগকে তাড়না করেন, 

মনে করিতে হইবে যে তাহার! স্বীয় সম্তান ও শিব্যদিগকে স্বহস্তে অন্ত 

পান করাইতেছেন এবং যাহারা সন্তান বা শিহাদিগকে লালন করেন, 

ভাহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে বিষ পান করাইয়া বিনষ্ট করেন। 
কারণ লালনের দ্বারা সন্তানগণ ও শিষ্যগণ দোষভাজন এবং তাড়নার 
দ্বার! গুণবান ভইয়। থাকে । সন্তান এবং শিষাগণেরও সর্ববদ। তাড়নে 

প্রসন্ন এবং লালনে অগ্রসন্ন থাক] উচিত। কিন্তু মাতা, পিত। ও শিক্ষকগণ 

ঈীর্ষ্যা ও ছেষ বশতঃ তাড়না করিক্নে না কিন্তু বাহির হইতে ভয় দেখাইবেন 

এবং অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অন্যান্তা বিষয়ের স্যার চৌধা, ব্যভিচার, 
আালম্ত, প্রমাদ, মাদকদ্রব্য দেনন, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, ক্রুরত, উর্ধ্যা, দ্বেষ এবং 

মো প্রভৃতি দোষের বর্জন ও সত্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবেন । 

কারণ যে ব্যক্তি কাহারও সম্মুখে একবার চুরি, লাম্পট্য, মিধ্যাভাষণাদি করে, 
সেই ব্যক্তি মৃত্যু পর্যান্ত তাহার নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করে নী । যাহার! মিথা! 
প্রতিজ্ঞা করে, তাহাদের যেমন অনিষ্ট হয়, অন্য কাহারও সেইরূপ হয় না। 

অতএব যাহার নিকট ঘে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পুণ 
করিবে । যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “আমি অমুক সময়ে তোমার 
সহিত দেখ করিব, অথবা তৃমি আমার সহিত দেখ! করিবে, অথব। আমি 

অমুক বস্ত অমুক সময়ে তোমাকে দিব”--সেই প্রতিজ্ঞা সেইরূপ পুর্ণ করিবে। 
নতুবা কেহই বিশ্বাস করিবে ন!। 
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এই নিমিত্ত সর্ধবদ1 সকলের সত্যভাষী ও সত্য প্রতিজ্ঞ হওয়৷ উচিত। কাহারও 

অভিমান করা উচিত নছে। যখন ছলনা, কপটতা ব৷ কৃতন্্তা ছার নিজেরই 

হৃদয়ে দুঃখ হয়, তখন অস্টের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ভিতরে একরপ 

এবং বাহিরে অন্যরূপ রাখিয়া অপরকে মোহিত করা এবং অপরের ক্ষতিকে চিন্তা ন! 

করিয়! স্বার্থ-সিদ্ধি করাকে ছলন। ও কপটত1 বলে। কাহারও কৃত উপকার 

স্বীকার না করাকে “কৃতত্বতা” বলে । ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবাক্য পরিত্যাগ 
করিয়া শান্ত ও মধুর বাক্যই বলিবে। অযথা! বনু বাক্য ব্যয় করিবে না। 
মতটুকু বল। উচিত, তদপেক্ষা কম বা অধিক বলিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে 
সম্মান করিবে। তাহাদের সম্মুখে উঠিয়া গিয়া তীহাদ্দিগকে উচ্চাসনে বসাইবে 
ও প্রথমে “নমন্তেগ? করিবে । তাহাদের সম্মুখে উত্তম আসনে বসিবে না। স্ভায় 
নিজের যোগ্যতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিবে, যেন অন্ত কেহ উঠাইয় ন। দেয়। 

কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। গুণবান হইয়া! গুণ গ্রহণ ও দোষ বর্ন 

করিবে । সশুসংসর্গ করিবে, দুষ্ট সংসর্গ বর্জন করিবে এবং কায়মনোবাক্যে 
ও ধনাদি অন্যান্থ উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা প্রীতি সহকারে মাতা, পিতা একং আচার্োর 
সেবা করিবে । 

যান্ম্মাকটমচরিতানি তানি ত্বয়োপাম্যানি নো ইতরাণি। 

তৈত্তি (প্রপাণ ৭, অনু ১১)। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা, পিতা ও আচাধ্য নিজ সন্তান ও শিষ্যদিগকে 

সর্বব্ধ। সত্য উপদেশ প্রদীন করিবেন এবং ইহাও বলিবেন “আমাদের যাহ। যাঁহ! 

ধম্ম-সঙ্গত কম্ম, তাহা তাহ) গ্রহণ কর এবং যাহা যাহ! ছুষ্ট কন্্ম তাহা তাহ! 

পরিত্যাগ করিতে থাক। যাহা সত্য বলিয়া! জানিবে তাহ প্রকাশ ও প্রচার 

করিবে। কোন পাষণ্ড ও ছুষ্টাচারীকে বিশ্বাস করিও না। যে সকল সত কম্মের 

জন্য মাতা পিতা ও আচাধ্য আজ্ঞা! দেন, সেই সকল সম্পূর্ণ রূপে পালন করিও” । 
যদি মাত পিতা ধর্ম» বিষ্তা ও সদ্দাচার বিষয়ক শ্লোক, “নিঘণ্ট,», “নিরুন্ত 

“অফ্টীধ্যায়ী” অথবা অন্ান্ত সুত্র বা বেদমন্ত্র কণটস্থ করাইয়া থাকেন, তবে এ 
সকলের অর্থ পুনরায় বিষ্ার্থীদিগকে জানাইয়া দ্বিবেন। এই গ্রন্থের প্রথম 
সমুন্লাসে পরমেশ্বরের যেরূপ ব্যাখা কর! হইয়াছে সেইরূপ স্বীকার করিয়া 
তাহার উপাসনা করিবে । যাহাতে আরোগ্য, বিষ্ভা এবং বল লাভ হয়, সেইরূপ 
ভোজনাচ্ছাদন গ্রহণ করিবে, সেইরূপ ব্যবহার করিবে ও করাইবে; অর্থাৎ 
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ক্ষুধার পরিমাণ হইতে কিঞ্চিত কম ভোজন করিবে, মগ্ভ মাংস প্রভৃতি সেবনে 
বিরত থাকিবে ।. অজ্ঞাত ও গভীর জলে প্রবেশ করিবে না। কারণ জলজস্ত 
বা অন্থ কোন কিছু দ্বারা কষ্ট হইতে পারে, অথবা সাঁতার জানা না থাঁকিলে 
ডুবিয়া যাওয়াও সন্ভব। “নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে”? ইহা মন্থর বচন। অঞ্ভাত 

জলাশয়ে অবতরণ করিয়। স্লানাদি করিবে না। 

ষ্টিপুতং হ্যসেৎ পাদং বস্ত্রপুতং জলং পিবেৎ। 
সত্যপুতাং বদেদ্বাচং মনঃপুতং সমাচরেৎ ॥ 

মন্ুঃ (অঃ ৬৪৬ ॥)। 

অর্থ-_অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চ নীচ স্থান দ্রেখিয়। চলিবে । বঙ্গে 
ছকিয়া জল পান করিব। সত্য-পুত বাক্য বলিবে। মনে মনে বিক্চেনা 

করিয়! কার্য্য করিবে । 

মাত। শক্রঃ পিতা বৈরী যেন বালে। ন পাঠিতঃ | 

ন শোভতে সভামধ্যে হসমধ্যে বকে। যথা ॥ 

চাণক্য নীতি ( অ০ ২ শ্লোণ ১১)। 

যে সকপপ মাহাপিতা সম্তানদ্বিগকে পিছ্ভাশিক্ষ। ন। দেন, ঠাহারা সন্ভানদিগের 

পুর্ণ শক্রু | বিদ্ভাহীন সন্তানগণ বিদ্বান্দের সভায় হংস মধ্যে বকের ম্যায় তিরস্কৃত 

ও কুৎপিত দেখায় । সুতরাং কায়মনোবাক্যে ও ধনছারা সন্তান দিগকে বিদ্বান 

ধান্মিক, সভ্য ও ন্ুশিক্ষিত করাই মাতাপিতার কর্তব্য। ইহা মাতাপিতার 

পরম ধর্ম ও কীন্তির কাধ্য। ইহা সম্ভানদিগের শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিত, লিখিত 

হইল। ধাহারা বুদ্ধিমান, ঠাহারা ইহা! হইতেই অধিক বুঝিয়। লইবেন। 

ইতি প্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীন্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে 

বালশিক্ষা বিষয়ে ছিভীয়ঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ; ॥২॥ 
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অথ তৃতীয় সমুলাসারস্তঃ 
(রিডার 

অথাহধ্যক্সনাখ্যাপন বিশ্বিং ব্যাখ্যাস্থাঁমঃ 
এখন তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম লিখিত হইতেছে। 

সম্তানদিগকে উত্তম বিভ্ভা, শিক্ষা এবং শুণ-কর্্মস্বভাবরূপ ভূষণে বিভুষিত কর! 
মাতা, পিতা, আচাধ্য ও আত্মীয়-স্বজনদিগের প্রধান কর্ম্ম। স্ব রৌপ্য, মাণিক্য, 
মুক্তা! এবং প্রবালাদি রত্ুমপ্ডিত অলঙ্কার পরাইলে মানবাত্ম। কখনও ম্ৃভূষিত 
হইতে পারেনা । কারণ অলঙ্কার ধারণ করিলে শুধু দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি, 
তস্করার্দির ভয় এবং মৃত্যু পর্যন্তও হইতে পারে। সংসারে অলঙ্কারের জন্য, 

তুর্ববস্তদের হস্তে শিশুদের মৃত্যু ঘটিতে দেখ! যায়। 

বিগ্যাবিলাসমনসে! ধূতশীলশিক্ষা্, সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ | 
ংসারছঃখদলনেন স্ুভূষিতা৷ যে, ধন্য নর! বিহিতকম্মীপরোপকারাঃ ॥ 

যে সকল ব্যক্তির মন বি্ছ্যাবিলাসে তৎপর ধাঁহার সুন্দর শীল ও স্বভাব 

সম্পন্ন, ধাহারা সত্যভাষণার্দি নিয়ম পালনে রত, ধাহারা নিরভিমান ও 

পবিভ্র, ধাহারা অপরের মলিনত1 দূর করেন, ধাহারা সত্যোপদেশ ও 
বিগ্াদান দ্বারা সাংসারিক লোকের ছুঃখ দূর করেন বলিয়া হ্থভৃষিত 
এবং ধাঁছারা বেদবিহিত কর্মদ্ধারা পরোপকারে নিযুক্ত, সেই সকল 

নরনারী ধন্য। এইজন্ত আট বশুসর বয়সেই বালকদ্দিগকে বাঁলকদ্দিগের 

এবং বালিকাদিগকে বালিকাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে । ছুরাচারী 
অধ্যাপক অথবা ছুরাচারিণী অধ্যাপিকাদধারা শিক্ষা দান করাইবেনা ; 

কিন্ত ধাহার! পুর্ণ বিদ্বান ও ধান্মিক তীহারাই অধ্যাপনা এবং শিক্ষাদানের 
উপযুক্ত । ছ্িজগণ স্বগৃহে বালকের যজ্ঞোপবীত এবং বালিকার সমুচিত 
সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে যথোক্ত আচাধ্যকুলে, অর্থাৎ স্ব স্ব পাঠশালায় 

প্রেরণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার স্থান নির্জন হওয়া উচিত। বালক বালিকার্দিগের 
পাঠশালা পরস্পর ছুই ক্রোশ ব্যবধানে থাক আবশ্যক । অধ্যাপক, ভৃত্য ও 
অনুচরবর্গ সকলেই কন্তা-পাঠশালায় স্ত্রী এবং বালকদ্ধের পাঠশালায় 

ঙ 
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পুরুষ থাকিবে । বালিকার্ধের পাঠশালায় পাঁচ বসরের বালক এবং বাঁলকদের 
পাঠশালায় পাঁচ বশুসরের বালিকাঁও যাইতে পারিবেন! ; অর্থাৎ যতদিন 
বালকগণ ব্রক্ষচারী এবং বালিকাগণ ব্রহ্ষচারিণী থাকিবে, ততদ্দিন পর্য্যন্ত 

তাহারা পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ, বিষয়ালাপ, জীড়া, 

বিষয়চিস্তা এবং বিষয়সঙ্গ এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে দুরে থাকিবে । অধ্যাপকগণ 
তাহাদিগকে এই সকল হইতে রক্ষা করিবেন, ষেন তাহার। উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, শীল, 

স্বভাব এবং শারীরিক ও আত্মিক শ্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব! আনন্দবদ্ধনে সমর্থ 
হয়। নগর অথবা গ্রাম পাঠশালা! হইতে এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দূরে 
থাকিবে । রাজকুমার হউক, রাজকুমারী হউক, অথবা দরিদ্রের সন্তান হউক, 
সকলকে একরূপ বস্ত্র, খান্চ, পানীয় ও আসন দ্বিতে হইবে । সকলকে তপস্বী 

হইতে হইবে। সন্তানের মাত। পিতা নিজ নিজ সন্তানের সহিত অথব। সন্তান 

নিজ মাতা পিতার সহিত সাক্ষাত ও পরম্পর কোনরূপ পত্র ব্যবহার করিতে 
পারিবে না। ইহাতে সন্তানগণ সাংসারিক চিন্তাশৃশ্থ হইয়া কেবল বিদ্ভোন্নতির 

চিন্তা করিবে । যখন তাহারা ভ্রমণ করিতে যাইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে 

অধ্যাপক থাকিবেন, যেন তাহারা কোন প্রকার কুচেষ্টা, আলম্ত এবং প্রমাদ 
করিতে না পারে। 

কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রঙ্গণম্ ॥ 

মন্ুঃ ( অঃ ৭। শ্লোক ১৫২)॥ 

ইনার অভিপ্রায় এই যে, এই বিষয়ে রাষ্্রীয় ও সামাজিক নিয়ম থাকা 
উচিত যে, পঞ্চম অথব। অষ্টম বতসরের পর কেহ নিজ পুত্র কন্ঠা্দিগকে গৃহে 
রাখিতে পারিবে না, পাঠশালায় অবশ্য প্রেরণ করিবে । যে প্রেরণ করিবে না 

সে দগুনীয় হইবে। বালকের প্রথম যজ্জঞোপবীত গুঁহে, দ্বিতীয় পাঠশালায় 

বা আচাধ্যকুলে হইবে। মাতা, পিতা বা অধ্যাপক তীহার্দের বালক বালিকা- 
দিগকে অর্থ সহিত গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ দিবেন । সেই মন্ত্র এই £-- 

1 1 । । 

ওম্ ভূভূবঃ স্বঃ॥ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। 
| 

ধিয়ো যে! নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজুঃ* অঃ৩৬। মঃ ৩। 
এই মঙ্্রের প্রথমে যে “ওম” আছে তাহার অর্থ প্রথম সমুল্লাসে লিখিত 

হইললাছে। সে স্থলে তাহা জ্ঞাতব্য । এক্ষণে তিন মহাব্যাহ্তির অর্থ সংক্ষেপে 
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লিখিত হইতেছে £--“ভূরিতি বে প্রাণ: “ষঃ প্রাণয়তি চরাহচরং জগ স ভুঃ 
স্বয়ন্তুরীশ্বর£? যিন সমস্ত জগতের জীবনাধার, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় 
এবং স্বয়স্ু সেই প্রাণবাচক বলিয়া “ভূঃ” পরমেশ্বরের নাম। “ভুবরিত্য- 
পানঃ,” “ধঃ. সর্বংহখমপানয়তি সোহপানঃ | যিনি সর্ববহ্ঃখ রহিত, 
যাহার সংসর্গে জীব সর্ববহ্ঃখ-বিমুক্ত হয়, সেই পরমেশ্বরের নাম “নই । 
“স্বরিতি ব্যান,” “যো বিবিধং জগণ্ড ব্যানয়তি ব্যাপ্পোতি স ব্যানঃ” 

ধিনি বিভিন্ন জগতে ব্যাপক হইয়! সকলকে ধারণ করেন, সেই পরমেশ্বরের 

নাম “স্ব? ৷ এই তিনটি বচনই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ( প্রপাৎ ৭। অনুৎ ৫)। 

( সবিতুঃ) “যঃ হৃনোত্যুত্পাদয়তি সর্ববং জগৎ স সবিতা তশ্” যিনি জগতের 
অফ্টা এবং সর্বেশ্বব্যদাতা । (দেবস্য ) “যে! দীব্যতি দীব্যতে বা স দেব 
ধিনি সর্ববন্ুখদ্দাত। এবং সকলে যাহার প্রাপ্তি কামনা করে, সেই পরমাত্মার 

( বরণ্যেং) “বর্কমহ্ম্ স্বীকার করিবার ধোগ্য, যাহা! অতিশয় শ্রেষ্ঠ 
(ভর্গ;) “শুদ্ধ স্বরূপম,» শুদ্ধ স্বরূপ ও পাবক, চেতন ব্রহ্গম্বরূপ ( ত€) সেই 
সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (ধীমহি ) “ধরেমহি,৮' ধারণ করি। কি 

প্রয়োজনে £ ( যঃ) “জগণদীশ্বর১ যে সবিতা দেব পরমাত্ম! (নঃ) “অস্মাকম্।»। 

আমাদের, ( ধিয়ঃ) “বুদ্ধী2” বুদ্ধি সমূহকে (প্রচোদয়াৎ) “প্রেরয়ে” 

প্রেরণা করেন, অর্থাৎ কুকম্ম হইতে মুক্ত করিয়। স্ৃকন্মে প্রবৃত্ত করেন। 

“হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিপানন্দানস্ত স্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব! হে অজনিরঞরন নিধিবকার ! ছে সর্ববান্তরয্যামিন! হে সর্ববাধার 
জগত্পতে ! সকল জগহ্ৎপাক! হে অনাদে! বিশ্বন্তর! সর্ববব্যাপিন্ ! 

হে করুণাম্বতবারিধে ! সবিতু দেঁব্য তব যদদোং ভূভূর্বিঃ ন্বর্ববরেণ্যং ভর্গোহস্তি 
তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম বা। কষ্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ ৷ 
হে ভগবন্! ঘযঃ সবিতা দেব; পরমেশ্বরো ভবানম্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াণ 
স এবাম্মকং পুজ্য উপাসনীয় ইউ দেবোভবতু নাঁতোহন্যং ভবভুল্যং 
ভবতোহধিকঞ্চ কঞ্চি কদী চিন্মন্তামহে”” | 

হে মনুষ্যগণ! ঘিনি সক্ষমদ্দিগের উপরে সক্ষম, সচ্চিদানন্দ, অনস্তত্বরূপ, 

নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিতা মুক্ত স্বভাব, যিনি কৃপাসাগর, যথার্থ স্যায়কারী, 

যিনি জন্ম মরণাদদি ক্লেশ রহিত, নিরাকাঁর, ধিনি সর্ব ঘটের জ্্কাতা, ধিনি 

সকলের ধর্তী, পিতা এবং অআঙ্টা, ধিনি অন্নার্দি দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন, 

ধিনি সর্বেরশ্বর্্যশালী; জগনিশ্মাতা, শুদ্ধন্বরূপ এবং যিনি সকলের প্রার্চিকামনার 
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যোগ্য, সেই পরমাত্মার যে শুদ্ধ চেতনস্বরূপ, আমর তাহাই ধারণ করি। 
প্রয়োজন এই যে, সেই পরমেশ্বর আমাদের আত্মা ও বুদ্ধির অন্ত্যামিরূপে 
আমাদিগকে ছুরাচার ও পাপমার্গ হইতে দূরে রাখিয়া সদাচার ও সত্যমার্গে 
পরিচালিত করিবেন। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অন্য কোন বস্তার 
ধ্যান করা উচিত নহে। কারণ তাহার সমানও কেহ নাই এবং তদপেক্ষা 
শ্রে্ঠও কেহ নাই। তিনিই আমাদের পিতা, রাজা, শ্ায়াধীশ এবং 
সর্ধবন্ুখদাতা। 

এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়া! সান; আচমন এবং প্রাণায়াম 

প্রভৃতি সন্ধ্যোপাসনার ক্রিয়! শিক্ষা! দিবে । প্রথমে স্লান এই জন্য যে, তগ্ার 

শরীরের বাহা অবয়ব গুলির শুদ্ধি এবং আরোগ্যাদ্ি হইয়! থাকে । এই 

বিষয়ে প্রমাণ £-_ 

অন্ভির্গাত্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। 

বিচ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্বা বুদ্ধিজ্ানেন শুধ্যতি ॥ 
মনুণ (অঃ ৫1 ১০৯) । 

ইহ! মনুস্থাতির শ্লোক। জলের ঘর! শরীরের বাহাবয়বগুলি, সত্যাচরণ 

স্বর! মন, বিষ্তা ও তপঃ অর্থাৎ সর্বব প্রকার কষ্ট সহা করিদ্নাও ধর্্মানুষ্ঠান করিলে 
জীবাত্মা পবিত্র হয়। জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যাস্ত যাবতীয় 
পদার্থের বিবেক ছার! বুদ্ধি দৃঢ় নিশ্চয় ও পবিত্র হয়। এইজন্য আহারের পূর্বের 
অবশ্যই ম্লান করিবে। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাণায়াম, এ বিষয়ে প্রমাণ £₹-- 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। 
যোগ (সাধনপাদে সুঃ ২৮) ॥ 

ইহা যোগশাস্ত্রের সূত্র। যখন “মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে 
উত্তরোত্র অগুদ্ধি নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে । যে পথ্যস্ত মুক্তি 

ন! হয় সেই পধ্যস্ত আত্মার জ্ঞান নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

দহাস্তে ধ্বায়মানানাং ধাতৃনাং ছি যথা মলাঃ। 

তথেক্ডিয়াণাং দহাত্তে দোযাঃ প্রাণস্তা নিগ্রহাৎ ॥ 

মন্ুণ (অঃ ৬। ৭১) 
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ইহা মনুস্থৃতির শ্লোক। যেমন অগ্নিতে তপু করিলে স্ববর্ণাদি ধাতুর মল 
নষ্ট হওয়ায় উহা শুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম করিলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুহ 
ল্সীণ দোষ হইয়! নিম্মল হইয়। থাকে। প্রাণায়ামের বিধি 2-- 

প্রচ্ছদ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ ৷ 

যোগ ( সমাধি পাদে সুঃ ৩৪ )। 

অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইলে যেমন অন্নজল বাহির হইয়। যাঁয়, সেইরূপ 

বলপুর্বক প্রাণকে বহিনিক্ষিপ্ত করিরা যথাশক্তি বাহিরেই নিরুদ্ধ করিবে। 
যখন বাহির করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন মুলেন্দ্রিয়কে উর্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া 

রাখিবে। ততক্ষণ পধ্যস্ত প্রাণ বাহিরে থাকিবে । এইরূপে প্রাণ অধিক সময় 

বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইনে। যখন অস্থিরতা আসিবে, তখন ধীরে ধীরে 

বায়ুকে ভিতরে আনিয়। পুনরায় সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে সেইরূপ করিতে থাকিবে 

এবং মনে মনে ওযষ্কার জপ করিতে থাকিবে । এইরূপ করিলে আত্মা ও মন 
পবিত্র এবং স্থির হইবে। প্রথমতঃ “বাহা বিষয়ক”, অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ 

বাহিরেই নিরোধ কর! ; দ্বিভীয়তঃ «“আভ্যন্তর+, অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ 

নিরোধ কর] যায়, ততক্ষণ নিরোধ করা; তৃতীয়ত; “ন্তন্ত বৃত্তি” অর্থাৎ এক 

সঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা; চতুর্থতঃ “বাহ্া হ্যন্তর- 
ক্ষেপী” অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার 

বিরুদ্ধে তাহাকে বাহির হইতে ন দিয়া, বাহির হইতে ভিতরে আনিবে। যখন 

প্রাণ বাহির হইতে ভিতরে আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে ভিতর হইতে 

বাহিরের দিকে ধাক্ধ। দিয়! রোধ করিতে থাকিবে । এইরূপে একের বিরুদ্ধে অন্যের 

ক্রিয়া করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াঁতে প্রাণ নিজ বশে আসিবে এবং মন ও 

ইন্ট্রিয়ও নিজের অধীন হইবে । তাহাতে বল এবং পুরুষকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধি 

তীব্র ও সৃক্মমরূপ হয় এবং অত্যন্ত কঠিন ও সুক্মম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে। 
ইছাতে মানব শরীরে বীর্ধাবুদ্ধির ফলে স্্থূর্যা, বল, পরাক্রম, জিতেক্দ্রিয়তা 

এবং অল্প কালের মধ্যেই সকল শাস্ত্র বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য জম্মে। 
স্্রীলোকেরাও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে । ভোজন, পরিধান, উপবেশন উথান, 
সম্ভাষণ এবং জেয ও কনিষ্ঠদিগের সহিত যথোঁচিত ব্যবহার সন্বন্ধেও উপদেশ দিবে । 

' জন্ধযোপাসনাকে ব্রহ্মষজ্ঞও বলা হয়। যে পরিমাণ জল কণ্ঠের নীচে হাদয় 
পর্য্স্ত পৌঁছে,_-অধিক বাঁ ন্যুন নহে,--সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়া উহার 
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মূলে ও মধ্যস্থলে ওষ্ঠ লাগাইয়া “আচমন” করিবে । তাহাতে কণ্ঠস্থ কফ এবং 
পিত্বের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। তশুপর “মার্জন'” করিবে অর্থাৎ মধ্যম। ও অনামিকা 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রার্দি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে। তাহাতে 
আলম্য দূর হয়। যদ্দি আলম্ত না থাকে এবং জল পাঁওয়া'না যায়, তবে করিবে 
না। তাহার পর মন্ত্র সহিত “প্রাণায়াম» “মনসা পরিভ্রমণ”) “উপস্থান” 

“স্তুতি”, “ক্পর্ঘনা” ও “উপাসনা”র রীতি শিক্ষা দিবে । অন্তর “অঘমর্ষণ” 
* করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছাও কখনও করিবে না। এই সন্ধ্যোপাসনা 
নির্জন স্থানে একা গ্রচিত্তে করিবে। 

অপাং সমীপে নিয়তো! নৈত্যিকং বিধিমাস্থিতঃ | 

সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ মন্ু« (অঃ ২১০৪) ॥ 

ইহ] মন্ুস্বৃতির বচন। অরণ্যে অর্থাৎ নির্জন স্থানে যাইয়! সাবধানে জল 
সমীপে উপবেশন পুর্ববক নিত্য কম্ম করিবে। সেই সময়ে সাবিত্রী অর্থাৎ 

গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, ও অর্থজ্ঞজান করিবে এবং তদনুসারে আচরণ করিবে । 

কিন্তু এই জপ মনে মনে ক্রাই উত্তম। 

দ্বিতীয়তঃ 'দেবযভ্্র_অগ্রিহোত্র এবং বিদ্বান্দিগের সংসর্গ ও সেবাদি 

করিলে দেবযজ্ঞজ করা হয়। সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সায়ং প্রাতঃ ছুই কালেই 
করিবে। এই ছুই কাঁলই দিন রাত্রির সন্ধি বেলা, অন্থ কোন কাল 

নহে। নৃ'ন কল্পে এক ঘণ্টা কাল অবশ্য ধ্যান করিবে। যোগিগণ যেমন 
সমাধিস্থ হুইয়! পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেইরূপ সন্ধ্যোপাসনাও করিতে 

থাকিবে। সূর্য্যোদয়ের পরে ও সুষ্যাস্তের পুর্বেবে অগ্নিহোত্র করিবার 
সময়। অগ্নি হোত্রের জন্ক কোন খাতু অথবা 

/ মৃত্তিকা নির্দিত বেদী (যজ্জকুণ্ড) এইরূপে 
প্রস্তুত করিবে £--বেদীর উপরিভাগ বার অথবা 

যোল অস্কুলি পরিমাণ চতুক্ষোণ এবং এ 

পরিমাণ গভীর, নীচে তিন অথবা চারি অঙ্গুলি 

7 পরিমাণ ( চতুক্ষোণ ) থাকিবে অর্থাৎ উপরিভাগ 

যক্ঞকুণ্ড যেঃপরিমাণ প্রশস্ত হইবে, নিন্নভাগ তাহার এক 

চতুর্থাংশ হইবে। চন্দন, পলাশ অথবা আত্ম প্রস্ভৃতি উৎকৃষ্ট কান্ঠ খপ্ড 

সমুহ বেদীর পরিমাণে ছোট বড় করিয়া উহাতে রাখিবে। উহার মধ্যে 
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অগ্নি স্থাপন করিয় পুনরায় ইহার উপর সমিধা অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত ইন্ধন রাখিয়া 
দিবে। এইরূপ একটী প্রোক্ষণী পাত্র, তৃতীয় এইরূপ প্রণীহা পাত্র, এইপ্রকারের 

টিটি. 

প্রোক্ষণীতে জল রাখিবে এবং ঘ্বৃত পাত্রে ত্বৃত 

লওয়। সুবিধা হয়। তাহার পর ঘ্বৃত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং 

প্রোক্ষণী পাত্র প্রণীত! পাত্র 

চমসা 

আজ্ান্বালী রাখিয়া তাহ! তপ্ত -করিয়া লইবে। জল রাখিবার 

নিম্নলিখিত মন্ত্র ধারা হোম করিবে 25 

একটা আজ্যস্থালী অর্থাৎ স্বত রাখিবার পাত্র এবং এইরূপ চমসা__ স্বর্ণ, রৌপ্য 

অথবা কাষ্ঠ নিশ্মিত হইতে পারে। প্রণীতা ও 

জন্য প্রণীতা এবং প্রোক্ষণী এই জন্য যে ইহ] দ্বারা হস্ত প্রক্ষালনের জল 

ও ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভূবর্বায়বেহপানায় স্বাহ!। স্বরাদিত্যায় 

ব্যানায় স্বাহা। ও ভূভূবঃস্বরগ্রিবায়দিত্যেত্যঃ প্রাণাপানব্যানেত্যঃ স্বাহা ॥ 

এইরূপ অগ্নিহোত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটি আহুতি দিবে । 

যদি অধিক আহুতি দিতে হয় তবে 8 

" | এ ॥ 

ওম্ বিশ্বানি দেব সবিতছু রিতাঁনি পরাস্থব | 

নত্ং তম আম্মব যজুঃ (অঃ ৩০। ৩)। 

এই মন্ত্র ও পূর্বেরাক্ত গায়ত্রী মন্্রত্বারা আহতি প্রদান করিবে। “ওম্”, 

“ভূ এবং ৭প্রাণঠ? প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। এই সকলের অর্থ পূর্বে 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্বাহা”? শব্দের অর্থ এই যে, আত্মাতে যেরূপ জ্ঞান হয়, 

জিহ্বা্ধার সেইরূপই 'বলিবে, বিপরীত বলিবে না। পরমেশ্বর যেমন সকল 
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প্রাণীর সুখের জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যেরও সেইরপ 

পরোপকার কর! কর্তব্য । 

(প্রশ্ন )--হোমের দ্বারা কি উপকার হয়? (উত্তর )--সকলেই জানে 

যে ছুর্গন্ধ বায়ু ও জল হইতে রোগ জন্মে” রোগ হইতে প্রাণীদিগের ছুঃখ হয়। 
সুগন্ধ বায়ু ও জল দ্বার আরোগ্য এবং রোগনাশ হওয়ায় স্ুখলাভ হয়। 

(প্রশ্ন )--চন্দনাদি ঘর্ষণ করিয়া কাহাঁকেও অনুলেপন করিলে, অথবা 

স্বতাদদি ভক্ষণ করিতে দিলে অনেক উপকার হয়। উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া 

বৃথা নষ্ট করা বুর্ধিমানের কাধ্য নহে। (উত্তর)--যর্দি তুমি পদার্থবিষ্ত। 

জানিতে, তবে এমন কথা কখনও বলিতে না, কারণ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব-বিলোপ 

ঘটেনা। দেখ, যে স্থানে হোম হয়, সেই স্থান হইতে দুরবর্তী ব্যক্তি নাপিকা 
দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করে। এইরূপে ছুর্গন্ধও গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহ] দ্বারাই 

বুঝিয়া লও যে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ সুক্ষমাকারে বিস্তৃত হইয়া! বায়ুর সহিত 
দুরে গমন করে এবং ছুর্গন্ধ নষ্ট করে। (প্রশ্র)-যদ্দি এইরূপই হয়, 

তবে কেশর, কন্তুরী, স্থগন্ধ পুষ্প এবং আতর প্রভৃতি গৃহে রাখিলে বায়ু 

স্বগন্ধময় হইয়া ম্থখকর হইবে। (উত্তর )--এই স্তুগন্ধগের এমন সামর্থ্য নাই 
যে, গৃহের বায়ুকে বাহির করিয়। বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইতে পারে। কারণ 

ইহাতে ভেদকশক্তি নাই। কিন্তু এ বায়ু এবং দুর্গন্ধ পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন এবং 

লঘু করিয়া বহির্গত করিবার এবং পবিত্র বায়ু প্রবেশ করাইবার সামর্থ্য অগ্নিরই 

আছে। ((প্রশ্ন)-_তবে মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিবার প্রয়োজন কি? 
( উত্তর )- মন্ত্র সমুহে যে ব্যাখ্যান আছে তাহাতে হোমানুষ্ঠানের উপকারিতা জানা 
যায়, আবৃত্তির দ্বার] মন্ত্রগুলি কস্থ থাকে এবং বেদের পঠন পাঠন ও রক্ষা হয়। 

( প্রশ্ন) হাম না! করিলে পাপ হয় কি ? 

(উত্তর )--হ1! কেননা যে মনুষ্তের শরীর হইতে যে পরিমাণ ছূর্গন্ধ উৎপন্ন 

হইয়া জল বায়ু দুষিত করে এবং রোগোতপত্তির কারণ হুইয়। প্রাণীদিগের পক্ষে 
ছুঃখকর হয়, সেই মনুক্যের দেই পরিমাণ পাপই হইয়া থাকে । এই জন্য সেই 

পাপ নিবারণার্থ সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্মুগন্ধ বায়ু ও জলের 

মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক । পানাহারের দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের 

স্বখ হইয়া থাকে কিন্তু একজন লোক যে পরিমাণ ঘ্ৃত এবং সুগন্ধ পদার্থাদি 

ভোজন করে, সেই পরিমাণ দ্রব্যের হোম ত্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের 

উপকার হইয়া থাকে । কিন্তু যেসব মনুষ্য ঘ্বতার্দি উত্তম বস্তু ভোজন করেনা, 



ভূতীয় সমুল্রাস ৪১ 

তাহাদ্দের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি হইতে পারে না। এজছ্ উত্তম ভোজ্য এবং 
পানীয় গ্রহণ করানও আবশ্যক । কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ হোম 
করা উচিত। অতএব হোম করা অত্যাবশ্যক । (প্রশ্ন )- প্রত্যেক মনুষ্য 
কত আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আন্তির পরিমাণ কত? (উত্তর)-_ প্রত্যেক 
মনুষ্য োলটি করিয়া আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহ্ুতির পরিমাণ ন্যুনকল্পে 
ছয়মাষ! ঘবৃতাদি হওয়া উচিত। আর যদি অধিক করা হয়, তবে অতি উত্তম। 

এইজছ্য আধ্যবর শিরোমণি মহামন! খষি মহধি এবং রাজা মহারাজারা অনেক 
হোম করিতেন ও করাইতেন। যতদ্দিন এই হোম প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যস্ত 

আধ্যাবর্ত দেশ নীরোগ ও স্ুখপুর্ণ ছিল। এখনও হোমের পুনঃ প্রচার হইলে 
সেইরূপই হইবে । এই ছুই যজ্ভের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সন্ধ্যোপাসনা, 

ঈশ্বরের স্ত্বতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা- ব্রহ্ম ৷ দ্বিতীয়তঃ অগ্সিহোত্র হইতে 

জশ্বমেধ পধ্যস্ত যজ্জ এবং বিদ্বান্দিগের সেবা ও সংসর্গ_ দেবযজ্জ। পরজ্ত 

ব্রক্ষচর্য্যে কেবল ব্রহ্মষজ্জ এবং অগ্নিহোত্রই করিতে হয় । 

ব্রাহ্মণস্ত্য়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্তৃমর্থতি, রাজন্যো ঘয়স্য বৈশ্যঠো 
বৈশ্যাস্তেবেতি। শৃদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্ররর্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে ॥ 

ইহ। সুশ্রঃতের সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন। ব্রাহ্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্য--এই তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও পৈশ্যের এবং বৈশ্ঠু কেবল মাত্র বৈশ্মের 
যজ্ছোপবীত দিয়! অধ্যাপন। করিতে পারে । শুদ্ত্র কুলীন ও শুভ লক্ষণযুক্ত হইলে 
তাহাকে মন্ত্রসংহিতা ব্যতীত সকল শান্ধ পড়াইবে। অনেক আচাধ্যের মত এই 

যে, শুক্জ বিভ্ভা শিক্ষা করিবে, কিন্তু তাহার উপনয়ন হইবে না। পরে পঞ্চম 

অথবা! অফ্টম বর্ষ হইতে বালকের! বালকদিগের এবং বালিকার! বালিকািগের 
পাঠশালায় যাইবে ও নিন্নলিখিত নিয়মানুসারে অধায়ন আরম্ভ করিবে-_ 

যট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরে। ত্রৈবেদিকং ব্রতমূ। 
তদদ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ মনু ॥ (৩1 ১) ॥ 

অর্থ ৫ _অধ্টম বর্ষের পর ৩৬ বগুসর পর্য্স্ত (ক্রক্মচর্যয ) অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ 

একটি বেদের অধ্যয়নে বার বার বশুসর করিয়। ৩৬ বগুসর, তাহার সঙ্গে আট যোগ 
দিয়া ৪৪ বসর ; অথব! ১৮ বগুসর কাল ব্রহ্মচর্যা তাহার সঙ্গে পূর্বের আট বশসর 

যোগ করিয়া ২৬ বসর ; অথবা নয় বসর--অথবা যতকাল পর্যয্ত বিদ্যা সম্পপ 

আয়ম্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্গচর্য পালন করিবে । 

ণ 
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পুরুষো বাব যজ্ঞন্তস্য যানি চতুব্রি৮শতি বর্ধাণি ত€ প্রাতঃসবনং, 
চতুব্বিৈশত্যক্ষর! গায়ন্ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং, তদস্ত বলবোহম্থায়ত্তাঃ প্রাণ। 

বাব বসব এতে হীদ+* সর্ববং বাসয়ন্তি ॥ ১॥ 
তঞ্চেদেতন্মিন্ বয়সি কিঞ্চছুপতপেৎস ব্রয়াৎ প্রাণ বসব ইদং মে 

প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিন সবনমন্ুসন্তন্ুতেতি মাহং প্রাণানাং বসুনাং মধ্যে 

যজ্জো৷ বিলোপ সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হু ভবতি ॥ ২॥ 
অথ যানি চতুশ্ত্বারিশঘরধাণি তম্মাধ্যন্দিন সবনং চতুশ্চত্বারি- 

শদক্ষরা ব্রিষ্ট,প,, ভ্রৈষউট,ভং মাধ্যন্দিনড সবনং তদন্ত রুদ্র অন্বায়তাঃ প্রাণা 
বাব রুদ্র! এতে হী সর্বব৮ রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥ 

তং চেদেতম্মিন্ বয়সি কিঞ্চছিপতপেৎ স জ্রয়াৎ প্রাণ। রুদ্র! ইদং মে 
মাধ্যন্দিন৮ সবনং তৃতীয় সবনমনুসস্তনুতেতি মাহং প্রাণানা রুদ্রাণাং 

মধ্যে যজ্জঞো বিলোপ সীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদে হ ভবতি ॥ ৪ ॥ 

অথ যান্যষ্টাচত্বারি+5শদর্যাণি তভৃতীয়নবনমস্টীচত্বরিণশদক্ষরা৷ জগতী 
জাগতং তৃতীয়লবনং তদস্যাদিত্যান্বায়ভাঃ প্রাণ! বাবাদিত্যা এতে 

হীদসর্ববমাদদতে ॥ ৫ ॥| 

তং চেদেতম্মিন বয়সি কিঞ্চছিপতপেৎ স ব্রয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং 

মে তৃতীয় সবনমায়ুরনুসম্ভনুতেতি মাহং প্রাণানায়াদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো 

বিলোপসীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥ 

ইহ! ছান্দোগ্যোপনিষদের ( প্রপাণ ৩। খণ্ড ১৬) বচন। ব্রহ্চর্য্য ত্রিবিধ, 
যথা £-_ নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট । তন্মধো নিকষ ক্রহ্মচরধ্য :--পুরুষ ( মনুষ্য ) 
অন্নরসময় দেহ ও পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকারী জীবাত্মার সমবায় । তাহার পক্ষে 
যজ্ঞ অর্থাৎ অত্যন্ত শুভগণ দ্বার! যুক্ত এবং সগকর্তব্য-পরায়ণ হওয়া উচিত। সে 

২৪ বৎসর পর্যন্ত জিতেক্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদার্দি বিদ্ভাধ্যয়ন এবং 

স্থৃশিক্ষা। গ্রহণ করিবে । বদি সে বিবাহ করিয়াও লম্পটের আচরণ ন। করে, তাহা 

হইলে তাহার শরীরে প্রাণ বলবান হুইয়। সমস্ত শুভগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া উঠে। 
ষাহাতে সে এই প্রথম বয়সে আপনাকে বিষ্ভাত্যাসের তপস্ঠায় নিযুক্ত রাখে 
আচার্য সেইরূপ উপদেশই দিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ নিশ্চিত ধারণা পোষণ 

করিবে £--«আমি যদি প্রথমাবস্থায় যথার্থ ব্রহ্মচারী থাকি, তবে আমার শরীর 
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৩ গাত্ব। স্স্থ ও বলিষ্ঠ, এবং আমার প্রাণ শুভগুণ সমুহের অধিষ্ঠাত। হইবে”। সে 
বলিবে__-“হে মনুস্যগণ ! তোমর! এমন তবখ বিস্তার কর যাহাতে আমি আমার ব্রহ্মচর্য্য 
লোপ না করি। যদি আমি ২৪ বসরের পর গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, তবে নিশ্চয় 
আমি নীরোগ থাকিব এবং আমার আয়ুও ৭০ বা! ৮০ বগসর পর্যন্ত থাকিবে”। 

মধাম ব্রহ্ষচর্য্য £-যে মনুষ্য ৪৪ বগুসর পধ্যস্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়। বেদাধ্যয়ন 

করে, তাহার প্রাণ, ইন্ড্রিয়। অন্তঃকরণ এবং আত্ম! বলশালী হইয়। তুষ্টদ্দিগকে 
রোদন করায় এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করে। (ব্রহ্মচারী আচাধ্যকে বলিবে )-- 
“যদি আপনার উপদেশ অনুসারে আমি এই প্রথম বয়সে কিঞ্চিত তপশ্চর্্য করি, 

তাহা হইলে আমার এই রুত্ররূপ প্রাণযুক্ত মধাম ব্রহ্ষমচর্ধ' সিদ্ধ হইবে”। 
( ব্রঙ্মচারী ব্রহ্মচারীদিগকে বলিবে )--হে ব্রহ্মচারিগণ ! তোমরা ব্রহ্মচর্ষো 
উন্নতিশীল হও । আমি যেমন ব্রন্ষচর্য্য লোপ না করিয়! যজ্ঞম্বরূপ হইয়। আচার্য- 

কুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং নীরোগ রহিয়াছি, যেমন এই সব ব্রহ্মচারী 
শুভকর্পা করে তোমরাও সেইরূপ করিতে থাক” । 

উৎকৃষ্ট ত্রহ্চ্ধ্য £--৪৮ বদর পর্যান্ত তৃত্তীয় প্রকারের ব্রহ্মচর্যা করিতে হয় 
যেরূপ জগতী ছন্দ ৪৮ অক্ষরযুক্ত, সেইরূপ যে ৪৮ বসর পধ্যন্ত যথানৎ ব্রহ্মচ্ধা 

পালন করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়। সকল বিষ্া গ্রহণ করে। যদ্দি আচাধ্য 

এবং মাতা পিতা স্বীয় সম্তানদিগকে প্রথম বয়সে বিষ্তা ও গুণ গ্রহণের জন্য 

তপশ্বী করিয়া সেই বিষয়েই উপদেশ প্রধান করেন, তাহ! হইলে সন্তানগণ 

স্বভাবতঃই অখগ্ডিত ব্রহ্মচর্ধ্য সেবন দ্বারা ও তৃতীয় প্রকার উৎকৃষ্ট ব্রন্ষমচর্ধ্য পালন 
করিয়া! পুর্ণ অর্থাৎ চারি শত বতসর পধ্যস্ত পরমায়ু বৃদ্ধি করিবে । তোমরাও 

সেইরূপ আয়ু বুদ্ধি কর। কারণ যে এই ব্রন্মচধ্য প্রাপ্ত হইয়। তাহার লোপ ন৷ 

করে, সে সর্বববিধ রোগ শুন্য হইয়! ধর্মা, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । 

চতজ্রো২বস্থাঃ শরীরস্থ বৃুদ্ধিষে বীবনং সম্পূর্ণত৷ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। 
আযোড়শাদ্রৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যোবনম্। আচত্বারিংশতঃ সম্পুর্ণতা । 
ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি । 

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু যোড়শে। 
সমত্বাগতবীর্য্যো৷ তৌ। জানীয়াৎ কুশলো৷ ভিষক্ ॥ 

' ইহা স্ুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন। এই শরীরের চারি অবস্থা । 
প্রথম (বৃদ্ধি )__যোঁড়শ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্যযস্ত সকল ধাতুর বৃদ্ধি হইতে 
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থাকে । দ্বিতীয় ( যৌবন )-_-পঞ্চবিংশতি বর্ষের শেষে এবং যড়বিংশতি বর্ষের 
আরম্তে যুবাবস্থার আরম্ত হয়। তৃতীয় ( সম্পুর্ণতা )__-পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে 
চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর পুগ্টি হয়। চতুর্থ (কিঞ্চিত পরিহাণি )-_-শরীরের 
সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধাতু পুষ্ট হইয়। পুর্ণত। প্রাপ্ত হইবার পর যে ধাতুবৃদ্ধি হয়, 
তাহা শরীরে থাকে ন।, কিন্তু স্বপ্নে ও ঘন্মাদির দ্বারা বাহির হইয়! যায়। সেই 
চত্বারিংশ বর্ধই বিবাহের উত্তম সময়। তবে অফ্টীচত্বারিংশ বর্ষে বিবাহ করাই 
সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

(প্রশ্ন)- এই ব্রহ্মচর্যোর নিয়ম কি শ্রী পুরুষ উভয়ের সম্থন্ধে সমান? 

(উত্তর)--না। যদি পুরুষ ২৫ বগুনর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্ষযা পালন করে, তবে কন্থা 

১৬ বগুসর পধ্যস্ত ; যদি পুরুষ ৩০ বগুস পর্যাস্ত ব্রহ্গচধ্যপালন করে, তবে স্ত্রী ১৭ 
বগসর পধ্যন্ত ; যদি পুরুষ ৩৬ বসর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে, তবে স্ত্রী ১৮ বশুসর 
প্যন্ত; যদি পুরুষ ৪* বুসর পধ্যস্ত ব্রহ্মচধ্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২০ বৎসর পর্যন্ত; 
যদ্দি পুরুষ ৪৪ বুসর পর্য্যন্ত ব্রহ্ষচধ্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২২ বতসর পর্যন্ত; 
আর যদি পুরুষ ৪৮ বশুসর পর্যন্ত ব্রন্মচ্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২৪ বতুসর পর্্য্ত 
্রক্ষচর্ধ্য পালন করিবে; অর্থাৎ ৪৮ বতসরের পর পুরুষ এনং ২৪ বগুনরের পর 
স্রীলোকের ব্রহ্ষচর্য্য পালন করা উচিত নহে; কিস্তুষে সকল স্ত্রী পুরুষ বিবাহ 
করিতে ইচ্ছক, তীহাদের সম্বন্ধে এই বানস্থা। যাহারা বিবাহ করিতেই 
অনিচ্ছুক, তাহারা আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিতে পাঁরিলে ভালই থাকিবে কিন্তু 
ইহ পুর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ যোগী স্ত্ীপুরুষের জন্য। কারণ কামবেগ 
নিরোধ করিয়া ইন্দ্িয় সমূহকে আত বশে রাখ। অতীব কঠিন কায । 

খতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ 

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। 

অগ্রয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ 

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং ৮ ম্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা ৮ স্বাধ্যায়- 

প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্যাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্থাধ্যায়- 

প্রবচনে চ। 

ইহ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের (প্রঃ ৭। অনুঃ ৯) বচন। 

ছাত্র ও অধ্যাপকদ্দিগের সম্বন্ধে নিয়ম 2__-( খতং ) যথার্থ আচরণ সহকারে 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । ( সত্যংৎ ) সত্যাচরণ সহকারে সত্যবিষ্ঞ। সমূহের 
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অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। করিবে । (তপঃ০) তপস্বী হইয়া অর্থাশড ধর্্ানুষ্ঠান- 
সহকারে বেদাদি শাস্ত্রের অধায়ন ও অধ্যাপনা করিবে । ( দম: ) অসদাচরণ 

হইতে বান্থ ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । 

( শমঃ* ) মনোবৃত্তি সমুহকে সর্বপ্রকার দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অধ্যয়ন ও 

অধ্যাপনা করিবে । ( অগ্নয়ঃ, ) আহবনীয়াদি অগ্পি এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতির তব 

জানিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। করিতে থাকিবে । ( অগ্নিহোত্রং০ ) অগ্রিহোত্রের 
অনুষ্ঠান সহকারে পঠন পাঠন করিবে । ( অতিথয়ঃ০ ) অতিথি-সেব। সহকারে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । ( মানুষং০ ) যথাযোগ্য মনুষ্যোচিত আচরণ- 

সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । (প্রজা) সম্ভান পালন ও 

রাজ্যরক্ষা সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । (প্রজন ) বীর্য্যরক্ষা ও 

বীধ্যবুদ্ধি সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! করিবে । (প্রজাতিণ) নিজ সম্ভান ও 

শিষ্যর্দিগের প্রতিপালন সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে থাকিবে । 

যমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ। 

যমান্ পতত্যকুর্ববাণে। নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥ 

মনু (অঃ 81২০৪) ॥ 

যম পাঁচ প্রকার হইয়। থাকে । 

তত্রাহিংসাসত্যান্তেয় ব্রঙ্গচর্য্যাপরিগ্রহা! যমাঃ । 

যোগণ (সাধনপাদে সুত্র ৩০ )॥ 

অর্থাৎ ( অহিংস! ) বৈরত্যাগ ; ( সত্য ) সত্য মানা, সত্যবল1 এবং সত্যানুষ্ঠান 
করা; (অস্তেয়) অর্থাৎ মন, বাক্য ও কর্মের দ্বার! চৌর্্যত্যাগ ; (ব্রহ্মচধ্য ) 
অর্থাৎ উপস্থেক্দ্রিয়ের সংযম; ( অপরিগ্রহ ) অতিলোভ ও আত্মাভিমান 

না থাক! ;---এই পঞ্চবিধ যমের সর্ববদ। সেবন করিবে | কেবল নিয়ম দেবন করিবে 

না। অর্থাৎ 2--- 

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ 

যোগ* (সাধনপাদে সূৎ ৩২)॥ 

( শৌচ ) অর্থাৎ আ্নানাদি দ্বারা পবিত্র থাকা, ( সম্তোষ ) সম্যক্রূপে প্রসন্ন 

হুইয়। নিরুভভম থাকা সন্তোষ নহে, কিন্তু যথাসাধ্য পুরুষকার করা৷ এবং হানি 
'লাভে শোক বা আনন্দ না করা; (তপঃ) অর্থাৎ কষ্ট সহা করিয়াও ধর্মযুক্ত 



৪৬ সত্যার্থপ্রকাশ: 

কর্মের অনুষ্ঠান করা) (ন্বাধ্যায়) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ঈশ্বর প্রণিধান ) 
ঈশ্বরের প্রগাঢ় ভক্তিতে আত্মাকে অপিত রাখা--এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। 
যম ব্যতীত কেবলমাত্র নিয়ম সেবন করিবে ন1। কিন্ত বম-নিয়ম উত্তয়ই সেবন 

করিবে । যম পরিত্যাগ করিয়। ধিনি কেবল নিয়ম সেবন করেন, তিনি উন্নতি 

লাভ করেন না, বরং অধোগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মংসারে পতিত অবস্থায় 
থাকেন -- 

কামাত্মত! ন প্রশস্তা ন চৈবেহান্ত্যকামতা । 
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ মনুঃ (অঃ ২২) ॥ 

অর্থ অত্যন্ত সকামতা এনং নিষ্ষামতা কাহারও পক্ষে প্রশস্ত নহে । কারণ 

কামনা ব্যতীত বেদজ্ঞান এবং বেদবিহিত কর্্দাদ্দি শুভানুষ্ঠান কাহারও দ্বারা 
সম্পন্ন হইতে পারেনা । অতএব-_ 

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রিবিচ্যেনেজ্যয়া স্বতৈ; £ 

মহাযজ্রৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ত্রাঙ্গীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ 

মনু“ অধ্যায় (২২৮ )॥ 

অর্থ--( ম্বাধ্যায়) সকল বিষ্ভার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ব্রত ) ব্রহ্ষচরধ্য ও 

সত্যভাষণাদি নিয়মপালন ; (হোম) অগ্মিহোত্রাদি হোম; সত্যগ্রহণ, অসত্য 

বর্জন এবং সত্যবিষ্ভাদান ; (ত্রেবিদ্যেন) বৈদিক কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান- 
বিদ্যাগ্রহণ; ( ইজ্যয়া) পক্ষেন্টি প্রভৃতি কর্ম; (সুতৈঃ) সম্ভতানোৎপত্তি ; 
( মহাযজ্েঃ) ব্রহ্ম, দেন, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিসেবারপ পঞ্চ 
মহাষজ্ঞ 'এবং (যজ্ঞ) অগ্নিষ্টোমাদি, শিল্পাবিদ্াা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞানুষ্ঠান 
ত্বারা এই শরীরকে ব্রাঙ্জমী অর্থাৎ বেদ ও ভগব্দভক্তির আধার-স্বরূপ 

ব্রাঙ্থাণ-শরীর কর। যায়। এই সকল সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে 

পারেনা । 

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়ে্ষপহারিষু । 
ংযমে যত্বমাতিষ্ঠেদ্িদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ মনু (২৮৮) ॥ 

অর্থ---যেমন বিদ্বান সারথী অশ্বকে নিয়মে রাখে, সেইরূপ মন এবং আত্মাকে 

হীনকর্ণ্ে আকর্ষণকারী ও বিষয় মধ্যে বিচরণশীল ইক্ত্রিয় সমুহের নিগ্রহার্থ সকল 
প্রকার যত করিবে । কারণ ্্প | 
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ইন্ড্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষস্বচ্ছত্যসংশয়মূ | 
সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ মনুৎ (২৯৩ )॥ 

অর্থ- লীবাত্মা। ইন্দ্রিয় সমুহের বশীভূত হইয়। নিশ্চয়ই নানাপ্রকা'র বড় বড় দোষ 
প্রান্ত হয় এবং যখন ইন্দ্রিয়সমুহকে নিজের বশীভূত করে, তখনই 
সিদ্ধিলাভ করে। 

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ। 

ন বিপ্রছুষ্টভাবস্ত সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কহিচিৎ ॥ মন্ুৎ (২৯৭ )॥ 
যে ব্যক্তি ছুরাচারী ও অজিতেক্দ্রিয় তাহার বেদ, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ 

'এবং অন্যান্য সগুকম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না ;-- 

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যিকে । 
নানুরোধোহস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেধু চৈব হি ॥১| 
নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্। 
ব্রঙ্গাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্ কৃতম্ ॥২॥ 

মনুৎ (২।১০৫-১০৬ ) ॥ 

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়, সন্ধ্োপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে 
এবং হোমমন্ত্র সম্বন্ধে অনধ্যায় বিষয়ক অনুরোধ (আগ্রহ ) নাই। ১॥ কারণ 
নিত্য কর্মে অনধ্যায় হয়না । যেমন সর্বদ। নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস 

পরিত্যাগ করিতে হয়, কখনও রোধ করা যায়না, সেইরূপ প্রতিদিন নিত্যকর্মা 
কর্তব্য। নিত্যকন্ম একদিনও পরিত্যাগ করিবেন কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি 
উত্তম কণ্ম্ম অনধ্যায়েও অনুষ্ঠিত হইলে পুণ্যন্বরূপ হুইয়া থাকে । যেমন মিথ্যা 
বলিলে সর্ববদ! পাপ এবং সত্য বলিলে সর্বদা পুণ্য হয়, সেইরূপ কুকন্মে সর্বদা 
অনধ্যায় ও ম্বকর্মে সর্বদা স্বাধ্যায় হইয়া! থাকে । 

অভিবাদনশীলস্ত নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ | 

চত্বারি তস্য বরদাস্ত আয়ুষিগ্যা যশোবলম্ ॥ মনু (২১২১) ॥ 

যে সর্ববদ] নত্র, হৃশীল, বিদ্বান এবং বৃদ্ধসেবী, তাহার আয়ু, বিদ্ধা, কীত্তি 
এবং বল--এই চারিটি সব্ধদ। বৃদ্ধিপ্রাপণ্ত হয়। আর যে এইরূপ না করে 

তাহার আয়ু প্রভৃতি চারিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়না! । 



৪৮ সত্যাথ-প্রকাঁশঃ 

অছিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োহনুশাসনম্ । 
বাক চৈব মধুরা শ্লক্ষা প্রযোজ্য! ধর্ন্মমিচ্ছতা ॥১॥ 
যস্ত বাউমনসে শুদ্ধে সম্যগ.গুপ্তে চ সর্ববদ!। 
স বৈ সর্বমবাপ্পোতি বেদান্তোপগতং ফলমূ ॥ ২ ॥ 

মনুণ ( ২১৫৯-১৬০ ) ॥ 

বৈরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কল্যাণমার্গের উপদেশ প্রদান করা 
বিত্বান এবং বিষ্তার্থীদিগের কর্তব্য । উপদেষ্টা সর্ববদণ স্ুশীলতাপুর্ণ ও মধুর বাক্য 
বলিবেন। যিনি ধর্মে উন্নত হইতে ইচ্ছা! করেন. তিনি সর্বদা সত্যপথে চলিবেন 

এবং সত্যেরই উপদেশ প্রদ্দান করিবেন । ১॥ ধীহার বাণী এবং মন সর্বদা শুদ্ধ 
ও সুরক্ষিত থাকে তিনিই সমস্ত বেদাস্ত অর্থাৎ সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত রূপ 

ফল প্রাপ্ত হন। ২॥ 

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণে! নিত্যমুদধিজেত বিষাদিব । 

অস্বৃতস্তেব চাকাজ্জেদবমানস্থ সর্বদা ॥ মনুৎ (২১৬২) ॥ 

যিনি সম্মানকে বিষবৎ ভয় করেন এনং অপমাঁনকে অসুতবড কামনা করেন, 

সেই ব্রাহ্মণই সমগ্র বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানেন। 

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্ব। দ্বিজঃ শনৈঃ। 
গুরো বপন সংশ্চিনুয়াদ্ ব্রল্মাধিগমিকং তপঃ ॥ মনু (২১৬৪) ॥ 

এইরূপে কৃতোপনয়ন দ্বিজ ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মচারিণী কন্ঠা ধীরে ধীরে 
বেদার্থজ্ঞানরূপ উত্তম তপশ্চধ্যাকে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। 

যোহংনধীত্য দ্বিজো৷ বেদমন্যাত্র কুরুতে শ্রমম্ । 

স জীবন্নেব শুদ্রত্বমাশ্ড গচ্ছতি সাম্বয়ঃ ॥ মনু (২১৬৮) ॥ 

যিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়। অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তিনি শীহ্ই 

নিজ পুত্র পৌত্রার্দির সহিত শূত্রত্ব প্রাপ্ত হন। 
বর্জয়েম্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্্রিয়ঃ ৷ 

শুক্তানি যানি সর্ববাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১॥ 
অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্কোরুপানচ্ছত্রধারণম্ । 
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ভনং গীতবাদনম্ ॥ ২। 
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দ্যুত্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাহনৃতম্ । 
সত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালভ্মুপঘাতং পরস্য চ ॥ ৩॥ 
একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্বন্দয়েৎ কচি । 

কামাদ্ি স্বন্দয়ন রেতো হিনন্তি ব্রতমাজনঃ ॥ ৪ ॥ 

মনু (২১৭৭-১৮০ ) | 

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্ষচারিণী মঞ্চ, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, সব অল্ম, 
প্রাণি-হিংসা, ॥ ১॥ অঙ্গ-মর্দন, অকারণ উপস্ছেক্দিয-স্পর্শ, নেত্রাঞ্জন, জুতা ও 
ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, তয়, শোক, ঈর্ধ্যা, ছেষ, নৃত্য, গীত, 

বাস্ঠ, ॥২॥ দ্াতক্রীড়া, পরচচ্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রী-পুরুষের দর্শন, 
পরনির্ভরশীলতা এবং পরের অপকার ইত্যাদি কুকম্ম সর্বদা পরিত্যাগ 
করিবে ॥ ৩॥ সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে । কখনও বীর্য শ্বলন করিবে না। 

যদি কামনা বশতঃ বীর্য স্বলন করা হয়, তবে জানিবে যে, নিজের ব্রহ্মচধ্য 
ব্রত নট করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

বেদমনৃচ্যাচার্যেহস্তেবামিনমনুশাস্তি | সত্যং বদ। ধন্মং চর। স্াধ্যায়ান্মা 

প্রমদঃ। আগধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। 

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধন্মান প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যে 
ন প্রমদিতব্যম। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যমূ ॥ দেবপিতৃকাধ্যাভ্যাং 

ন প্রমদিতব্যয্। মাতদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো 

ভব। অতিথিদেবো ভব। হযান্যনবগ্ানি কণ্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো 

ইতরাণি। যান্যম্মাক্ হুচরিতানি তানি তুয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। 
যে কে চান্মচ্্য়াঁ৮সে! ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্য়াসনেন প্রশ্বসিতব্যমূ। শ্রদ্ধয়া 
দেয়মূ। অশ্রদ্ধয়া দেয়মূ। শরিয়া দেয়মৃূ। হিয়া দেয়মূ। ভিয় 

দেয় । সংবিদা দেয়মূ। অথ যদি তে কন্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা 

বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্ধণাঃ সম্মশিনো যুক্ত! অযুক্তা অলুক্ষা ধন্মকামাঃ 
স্থ্যর্যখা তে তত্র বর্তেরন। তথা তত্র বর্তেথাঃ। এষ আদেশ এষ 

উপদেশ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনমূ । এবমুপামিতবাম্। 

এবুচৈতদ্পাস্যমূ। তৈতিরীয়* ( প্রপাঃ ৭ অনুঃ ১১৯ কং ১২৩1৪ )॥ 

৮ 



৫০ সত্য থ-প্রকাশঃ 

আচাধ্য অন্তেবাসী অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিল্তার্দিগকে এইরূপ উপদেশ 

দিবেন £তুমি সর্বদা সত্য বলিবে, ধশ্মীচরণ করিবে, প্রমাদ রহিত হইয়| 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে, পুরণ ব্রহ্ষচধ্য দ্বারা সমস্ত বিষ্ভাশিক্ষ। করিবে এবং 

আচাষ্যকে তাহার প্রিয়ধন প্রদান পূর্বক বিবাহ করিয়া সম্তানোতপত্তি করিবে। 
প্রমাদদদ বশতঃ কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ ধন্ম ত্যাগ 

করিও না। প্রমাদ বশতঃ আরোগ্য ও নিপুণত। হারাইও ন]। প্রমাদ বশতঃ উতকৃ 
এশব্্য-বৃদ্ধি পরিতাগ করিও না । প্রমাদ বশতঃ কখনও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা 

পরিত্যাগ করিও লা । দেব অর্থাৎ বিদ্বান এবং মাতা পিতা প্রভৃতির সেবায় 

প্রমাদ করিও না। যেরূপ বিদ্ধান্দিগের সম্মান করিবে, সেইরূপ মাতা পিতা 

আচাধ্য এবং আতিথিরও পেব। সর্ববদা করিতে থাকিবে । সত্যভাষণ প্রভৃতি 

অনিন্দিত পুণ্য-কন্ করিনে। ইহ] ছাড়া মিথ্যাভাষণারদি কখনও করিবেন] । 

আমাদের স্ুচরিত্র অর্থাত ধশাসঙ্গত কন্মা গ্রহণ করিবে এবং আমাদের পাপাচরণ 

কখনও গ্রহণ করিবে না। আমাদিগের মধ্যে ধাহারা উৎকৃষ্ট বিদ্বান ও 

ধন্মাত্মা ব্রাহ্মণ, তীহার্দেরই সশীপে উপবেশন করিবে এবং তাহা দ্রিগকেই 
বিশ্বাস করিবে । শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে । অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে । 

শোঁভনতার সহিত দান করিনে। লজ্জীর সহিত দান করিবে । ভয়ের সহিত 

দ্রান করিবে । প্রতিজ্ঞা বশতঃ দান করিবে। কর্মা) শীল, উপাসনা ও 

চান সম্বন্ধে কখনও কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারশীল, পক্ষপাতশূন্য, যোগী 

অথব। অযোগী কোমলচিত্ত ধন্মীভিলাষী এবং ধন্মাত্সারা যে ধশ্মপথে থাকেন 

তুমিও সেই পথে থাক। ইহাই আদেশ, ইহাই আজ্ঞা, ইহাই উপদেশ, 
ইহাই বেদোপনিষদ্, এবং ইহাই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বীয় 

আচরণকে সংশোধন করা কর্তব্য | 

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যাতে নেহ কহিচিৎ। 

যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ ততৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥ মনুৎ (২৪) ॥ 
মনুষ্যের নিশ্চয় জান! শাবশ্যক যে নিষ্ষাম ব্যক্তির নেত্রের সংকোচ ও বিকাশ 

হওয়[ও সর্দবথ! অসম্ভব । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে যাহ! যাহা! করা হয় সে সব 

কন্ম কামনা ছাঁড়। নহে । 

আচারঃ পরমো ধন্মঃ শ্রতুযুক্তঃ ম্মার্ত এব চ। 
তল্মাদশ্মিন সদ! যুক্তে। নিত্যং স্তাদাত্মবান্ দ্বিজঃ | ১॥ 
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আচারাদিচ্যুতো। বিপ্রো ন থেদফলমন্স তে। 
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পুর্ণফলভাগ. তবে ॥ ২ ॥ 

মনু ( ১/১০৮-১০৯ ) | 

বেদের কথন, শ্রবণ, শ্রাবণ, অধ্যয়ন এবং অধ্যপনার ফল বেদ ও বেদানুকুল 

স্বৃতি প্রতিপাদিত ধর্্মাচরণ। ন্ৃুতরাং সর্ববদ] ধর্ম্মচরণে রত থাকিবে ১॥ 
কারণ যে ধণ্মীচরণ রহিত, সে বেদপ্রতিপাদিত ধন্দ হইতে উদ্ভৃত ন্ুখরাপ 

ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে বিদ্যাধ্যয়ন পুর্ববক ধন্মাচরণ করে, সেই সম্পুর্ণ 

সখ প্রাণ্ত হয়। ২॥ 

যোহ্বমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্য়াদ দ্বিজঃ | 

স সাধুভির্ববহিক্ষার্যে! নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনুৎ (২১১) ॥ 

যে বেদ, বেদানুকুল ও আত্ত-পুরুষ রচিত শাস্সর সমুহের অবমানন। করে, 
সেই বেদনিন্দক নান্তিককে সমাজ, পড্ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কার করা 
উচিত। কারণ :-_ 

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচার? স্বস্তা চ প্রিয়মাত্মনঃ | 

এতচ্চতুবিবধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনু (২১২) ॥ 

বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদ্রানুকুল আত্তোক্ত মনুস্ৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র, সতপুরুষদিগের 
আচার অর্থাৎ যাহ। সনাতন বা বেদ দ্বারা পরমেশ্বর প্রতিপাদ্দিত কন্ম এবং 

নিজ আত্মার প্রিয় কণ্ম্ন অর্থাৎ যাহ! আত্মার বাত যেমন সত্যতাষণ__এই চারিটি 
ধর্ম্মের লক্ষণ ; অর্থাত এতদ্দ্ারাই ধন্মাধন্মের নির্ণয় হইয়া থাকে। পক্ষপাত 

রহিত শ্ায় সত্যের গ্রহণ ও সর্বথ অসত্যের বর্জজনরূপ আচরণকে ধন্ম বলে। 

ইহার বিপরীত, পক্ষপাতযুস্ত অন্যায় আচরণ, সত্যবর্জন এবং অসত্য-গ্রহণরূপ 

কর্মমাকে অধন্শ বলে। 

অর্থকামেম্বসক্তানাং ধর্মমজ্ঞানং বিধীয়তে । 

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রগৃতিঃ ॥ মনু (২১৩)॥ 

যিনি ( অর্থ) স্থবর্ণাদি রত্ব এবং (কাম ) স্ত্রীসংসর্গাদিতে আবদ্ধ হন নাঃ তিনিই 
ধর্শজ্ঞান প্রাপ্ত হন। যিনি ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদদ্বারা 

ধণ্ম নির্ণয় করিবেন । কারণ বেদ বাতীত ধন্মীধর্দ্ের নির্ণয় ঠিক ঠিক হয়না । 
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আচার্য; নিঙ্গ শিশ্তকে এইরূপ উপদেশ প্রদ্ান করিবেন, বিশেষতঃ রাজ, 
অন্যান্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এনং উত্তম শুন্্রদিগকেও ঝিষ্াভ্যাস করাইবেন। কারণ 

যে ব্রাক্ষণ সেই যদি কেবল বিস্তা. শিক্ষা করে,. ক্ষত্রিয়াদি না করে, তাহ! হইলে 
বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং ধনাদির বৃদ্ধি কখনও হইতে পারেনা কারণ ব্রাক্ষণ ত 
কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বার! ক্ষত্রিয়াদ্দির নিকট হইতে জীবিকার্জন করিয়। 

জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জীবিকার অধীন, ক্ষত্রিয়ার্দির আজ্জাদাতা, 

যথাবশু পরীক্ষক এবং দণগ্ুদাতা না থাকিলে ব্রাক্গণার্দি সকল বর্ণ কপটাচারেই 

লিপ্ত হইয়া! পড়ে। ক্গত্রিয়াদি বিদ্বান হুইলে ব্রাক্মণগণ৪ অধিক বিদ্ভাত্যাস 
করে এবং ধর্মপথে চলে। তাহার! বিদ্বান ক্ষত্রিয়াদির সম্মুখে ভণ্ডামি ও 
মিথ্য। ব্যবহার করিতে পারে না । যখন ক্ষত্রিয়াদি বিদ্াহীন হয় তখন তাহার! 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করে ও করাইয়া থাকে। 

অতএব যদি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কল্যাণ কামনা করেন, তবে 

ক্ত্রিয়াদিকে বিশেষ যত্তের সহিত বেদাদি সত্যশান্ত্রের শিক্ষা দান করিবেন। কারণ 

ক্ষত্রিয়াদিই বিদ্যা, ধর্থা, রাজ্য এবং এশ্বধ্যের বৃদ্ধি করেন। তাহারা কখনও 

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না, স্তরাঁং বিষ্া-ব্যবহার ব্ষিয়ে ইহারা পক্ষপাতীও 

হইতে পারে না। যখন সকল বর্ণের মধ্যে বিদ্যা ও ন্ুুশিক্ষার প্রচার হয় তখন 

কেহই ভগামিরূপ অধর্শাযুক্ত মিথ্য। ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারে না। ইহাতে 

সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়াদিকে নিয়মানুসারে পরিচালনা করিবেন ব্রাক্ষণ ও 

সন্ন্যাসী, এবং ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদ্দিগকে সুনিয়মে পরিচালনা করিবেন ক্ষত্রিয়াদি। 

এই জন সকল বর্ণের নরনারীদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ত্দের প্রচার হওয়া 
আবশ্যক । 

এখন যাহ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিৰে তাহার উত্তমরূপে পরীক্ষা হওয়া 

উচিত। পরীক্ষা! পাঁচ প্রকারে হয়, যথা,-_ প্রথমতঃ যাহ! যাহা ঈশ্বরের গুণ-কণ্ম- 
স্বভাব ও বেদের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য। দ্বিতীয়তঃ, 

যাহা যাহ স্্রি ক্রমের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহ স্ত্িক্রমের বিরুদ্ধ 
সেই সবই অসত্য । যেমন, যদি কেহ বলে যে, মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত সন্তান 
জন্মিয়াছে, তবে সেই উক্তি স্ষ্রিক্রমের বিরুদ্ধ বলিয়া! অসত্য । তৃতীয়তঃ যাহ! 
“আগ” অর্থাৎ ধাশ্মিক, বিদ্বান্, সত্যবাদী এবং অকপট ব্যক্তিদ্দিগের আচয়ণ ও 
উপদেশের অনুকূল, সেই সব গ্রাহথ এবং যাহ। তথ্বিরুদ্ধ সেই সব অগ্রাহা। চতুর্থতঃ, 
যাহা নিজ আকবার পবিত্রতা ও বিদ্যার অনুকূল, অর্থাৎ যেমন দুখ নিজের 
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প্রিয় এবং ছুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ তাহ। সর্বত্র বুঝিতে হইবে যে ষদি আমি 

কাছাকেও হুঃখ বা স্বখ দেই তবে সেও ছুঃখী বা সুখী হইবে। 

পঞ্চমতঃ আট প্রমাণ যথা £- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এতিহ্া, 

অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব। তম্মধ্যে প্রত্যক্ষের লক্ষণাদি বিষয়ে যে সব সুত্র নিন্বে 
লিখিত হইবে সে সব স্াায়শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত জার্নিবে। 

ইন্ডিয়ার সন্গিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্টমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং 
প্রত্যক্ষম্ ॥ ন্যায় সুৎ। অ০ ১। আহ্ছিক ১। সুত্র ৪ ॥ 

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহব1 এবং ভ্রাণেন্দ্িয়ের শব, স্পর্শ, রূপ, রস এবং 

গন্ধের সহিত অব্যবহিত অর্থা আবরণহীন সম্বন্ধ হয়, এইসব ইন্দ্রিয়ের সহিত 

মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংমোগ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু যাহ। ব্যপদেশ্য অর্থা সংজ্ঞা-সংত্ীর সম্বন্ধ 

বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞান নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলিল, “তুমি 
জল আনয়ন কর” | সে জল নিয় তাহার নিকট রাখিয়া বলিল, “এই জল” । 

কিন্তু সে স্থলে “জল” এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞাকে জল-আনয়নকারী এবং জল” 

আনয়নের আঙজ্জদাতা দেখিতে পায় না। কিন্তু যে পদার্থের নাম জল, তাহাই 

প্রত্যক্ষ হয়। আর শব্দ হইতে যে জ্বান উৎপন্ন হয়, তাহ শব্ধ প্রমাণের 

বিষয়। “অব্যভিচারী”__-যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তন্ত দেখিয়া! উহাকে পুরুষ 
বলিয়া স্থির করিল। যখন সে উহা দ্িবাতাগে দেখিলঃ তখন রাত্রির পুরুষ-জ্ঞান 
নষ্ট হইয়! স্তন্ত-জ্ঞান হইল । এইরূপ বিনাশী জ্ঞানের নাম ব্যভিচারী, ইহাকে 

প্রত/ক্ষ বলেন1!। ব্যবসায়াত্মক”_-কেহ দূর হইতে নদীর বালুক1 দেখিয়া 
বলিল, “এ স্থানে বস্ত্র শুকাইতেছে? অথবা জল 1 বা অন্য কিছু আছে?” 

“দেবদত্ত ধাড়াইয়া! আছে? অথবা যজ্ৰদত্ত ?” যতক্ষণ একট] নির্ণয় না হয়, 

ততক্ষণ উহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে । কিন্তু যেজ্ঞান অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং 

নিশ্গাত্বক, তাহাকেই প্রত্যক্ বলে। 

দ্বিতীয় অনুমান £-- 

অথ তওপূর্ববকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্বববচ্ছেষবৎ সামান্যতে! দৃষঞ্চ ॥ 

হ্যায়ণ* অৎ ১। আত ১। সূৎ ৫ ॥ 

' যাহা। প্রত্যক্ষপুর্বধক অর্থ/ৎ যাহার কোন এক দেশ অথব] সম্পূর্ণ জ্বব্যটি কোন 

স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, তাহার দূর দেশ হইতে সহচারী এক 
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দেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অনৃষ্ট অবয্নবীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান বলে, যেমন-- 
পুত্রকে দেখিয়া পিতার, পর্ববতাদ্দিতে ধুম দেখিয়া! অগ্নির এবং জগতের দুঃখ 

দেখিয়। পুর্ধবজস্মের জ্ঞান হইয়। থাকে । এই অনুমান তিন প্রকারের যথা__ 
প্রথম “পুর্বববশ” যেমন, মেঘ দেখিয়। বর্ষার, বিবাহ দেখিয়! সন্তান উৎপস্তির 

এবং অধ্যয়নরত ছাত্র দেখিয়া বিগ্াপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়। এইরূপে যে 

সকল স্থলে কারণ দেখিয়া কার্য্ের জ্ঞান হয় তাহ ৭পুর্ববব”। দ্বিতীয়-_-“শেষব” 

অর্থাৎ যেস্থলে কা্য দেখিয়া! কারণের জ্ঞান হয়, যেমন নদী-প্রবাহের বুদ্ধি দেখিয়! 

উপরে ( পর্ববতোপরি ) বৃষ্টি-বর্ষণের, পুত্রকে দেখিয়! পিতার, সৃষ্টিকে দেখিয়া 
অনাদি কারণের ও কর্ত! ঈশ্বরের এবং পাপ ও পুণ্যের আচরণ দেখিয়! স্থখ ও 

হুঃখের জ্ঞান হয়।ঞচ ইহাকে ৭শেষব” বলে। তৃতীয়,--“সামান্তো৷ দৃষ্ট”, 
যাহ। কাহারও কাধ্য বা কারণ নহ্েঃ কিন্তু পরস্পরের মধো কোনরূপ সাধশ্ম্য 

থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি গমন না করিয়া অন্ঠ স্থানে যাইতে পারে নাঃ 
সেইরূপ অন্যেরও গমন ব্যতীত স্থানাস্তর যাওয়া! অনম্ভব। অনুমান শব্জের অর্থ 

এই যে, “অনু অর্থাৎ প্রত্যক্ষস্ত পশ্চান্মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্” যাহা 

প্রতাক্ষের পরে উৎপন্ন হয়, যেমন ধুমের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান 
কখনও হইতে পারে না। 

তৃতীয় উপমান 

প্রসিদ্ধ সাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানমূ ॥ হ্যায়ৎ। অণ ১। আন ১। স্থুৎ ৬॥ 
প্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গ সাধন্ম্য দ্বার সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য তস্কানের 

সিদ্ধির যাহ সাধন, তাহাকে উপমান বলে। “উপমীয়তে যেন তদুপমানম্”। 

যেমন কেহ কোন ভূৃত্যকে বলিল, “তুই বিষুঃমিত্রকে ডাকিয়া আন”। সে 
বলিল, “আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই”। তাহার প্রভু বলিল, “যেমন এই 

দেবদত্ব, তেমনই সেই বিষুঃমিত্র” অথব। যেমন এই গাভী তেমনই গবয় অর্থাৎ “নীল 
গাই”। ধখন সে সেস্থানে গেল এবং দেবদত্তের সদৃশ তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় 
করিল যে এই ব্যক্তিই বিষুণ্মিত্র, এবং তাহাকে লইয়া আমিল। অথবা কোন বনে 

কোন পশুকে গে সদৃশ দেখিল, তাহারই নাম গবয় বলিয়। সে স্থির করিল। 

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ £- 

আগ্তোপদেশঃ শব্দঃ | স্যায়ৎ । অত ১। আত ১।সুৎ ৭ 

* এবং সুখ ও ছুঃখ দেখিয়| পাপ ও পণ্যের জ্ঞান হয়। 
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যিনি আগ্ত অর্থাৎ পুণ নিদ্বান, ধর্াত্মা, পরোপকারাপ্র়, সত্যবান্ী, 

পুরুষকারসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়। তিনি নিজ আত্মায় যাহ! জানেন এবং যদ্দারা 
নখ পাইয়া! থাকিবেন, তাহাই প্রকাঁশ করার ইচ্ছাদ্বারা প্রেরণা পাইয়া সকলের 
কল্যাণার্থ উপদেষ্টা হইয়া! থাকেন, অর্থাৎ যিনি পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত 
যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাঁভ করিয়া উপদেষ্টা হইয়া থাঁকেন, এইরূপ পুরুষের 
উপদেশকে এবং পুর্ণশাপ্ত পরমেশ্বরের উপদেশন্বরূপ বেদকে শব্দ প্রমাণ 

বলিয়া জানিবে। 

পঞ্চম এঁতিহা ২--- 

ন চতুষ্টমৈতিহ্থাঘাপভিসম্তবাভাব প্রামাণ্যাৎ | 
ন্যায়ণ । অ০ ২। আত ২। সুৎ ১। 

যাহ! ইতিহ অর্থাৎ এইরূপ ছিল; সে এইরূপ করিয়াছিল, অর্থাশড কাহারও 

জীবনচরিত্রের নাম এঁতিহা। 

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি ₹_ 

“অর্থাদাপঞ্চতে স! অর্থাপত্তিঃ” ৷ কেনচিছুচ্যতে “পতস্থু ঘনেষু বুিঃ, সতি 
কারণে কাঁ্্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজাতে, অসুস্থ ঘনেষু বুষ্টিরতি কারণে চ 
কাধ্যং ন ভবতি”। যেমন কেহ কাহাঁকেও বলিল, “মেঘ হইলে বৃষ্টি এবং কারণ 

হইলে কাধ্য উৎপন্ন হয়।” এস্থলে না বল! সত্তেও অন্য একটি কথা সিদ্ধ হইল 

যে, মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি এবং কারণ ব্যতীত কাধ্য কখনও হইতে পারেনা 

সপ্তম সম্ভব £--সম্তভবতি যস্যিন স সম্ভব” | যর্দি কেহ বলে যে, মাতা-পিতা 

ব্যতীত সন্তানোতপত্তি হইয়ান্টে, কেহ ম্বৃতকে পুনজীবিত করিয়াছে, পর্বত 
উত্তোলন করিয়াছে, সমুক্ত্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, 

পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শুঙ্গ দেখিয়াছে এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র- 
কম্ঠার বিবাহ পিয়াছে ইত্যাদ্দি--তবে এই সমস্ত অসন্ভব। কেননা এই সব 

কথা সবষ্টিক্রম-বিরুদ্ধ। যাহা স্ষ্টিক্রমের অনুকুল তাহাই সম্ভব । 
অষ্টম অভাব £--“ন ভবস্তি যন্মিন সোহভাবঃ”। যেমন কেহ কাহাকেও 

বলিল, প্হস্তী আনয়ন কর”। সে সেস্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়! যে স্থানে হস্তী 

ছিল, সে স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিল। এই আট প্রমাণ। তন্মধো 

এঁতিহাকে শব্ধ প্রমাণের অন্তর্গত এবং অর্থাপাত্ত, সম্ভব ও অভাবকে অনুমানের 
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অন্তর্গত গণনা! করিলে চারি প্রমাণ থাকিয়া ঘায়। পুর্বোক্ত পঞ্চবিধ পরীক্ষণ 

বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, অন্যথ। নহে। 

ধর্মমবিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য গুণকণ্পনলামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্ধানাং সাধর্ম্য- 
বৈধন্ম্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সমূ ॥ বৈশেধষিকণ। অণ ১। আত ১। সূ ৪ ॥ 

যখন মনুষ্যের যথাযোগ্য ধর্মানুষ্ঠান দ্বার পবিত্র হইয়া “সাঁধন্ম্য” অর্থাৎ যাহ 
তুলযধর্ম-বিশিষ্ট, যেমন পৃথিবী জড়, তজ্রপ জলও জড় ; “বৈধন্ম্য” অর্থাৎ পৃথিবী 
কঠিন, কিন্তু জল তরল, এইরূপে দ্রবা, গুণ, কর্ম সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়-_ 

এই ছয় পদার্থের তত্বজ্ঞান ব। স্বরূপ জ্ঞান হয় তখন তাহা দ্বারা «নিঃশ্রেয়সম” 
মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । 

পৃথিব্যাংপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্ম। মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ 
বৈৎ। অৎ ১। আৎ ১। সুঃ৫॥ 

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্. আত্মা এনং মন--এই 
নয়টি ভ্ররব্য। 

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণমূ। 

বৈ*। অন ১। আত ১। সু ১৫। 

“ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিভ্যন্তে যন্যিং্তৎ ক্রিয়া গুণ” যাহাতে ক্রিয়া, গুণ এবং 
কেবল গুণ থাকে, তাহাকে দ্রব্য বলে। এই সকলের মধো পৃথিবী, জল, তেজ, 
বায়ু, মন এবং আত্মা-_এই ছয়টি জ্্রব্য ক্রিয়া ও গুণ-বিশিষ্ট। আর আকাশ, 
কাল এবং দিক--এই তিনটা ক্রিয়া রহিত ও গুগ-বিশিষট। (সমবায় ) 
“পমবেতুং শীলং যস্য তত সমবায়ি, প্রাগবৃত্তিস্ং কারণং সমবায়ি চ তশ কারণং 
সমবায়িকারণম্” “লক্ষ্তে যেন তল্লক্ষণম্”। যাহ! শিলন স্বভাবযুক্ত ও 
যাহা কাঁধ্য হইতে কারণ পুর্ববকালস্থ হয় তাহাকে ত্রব্য বলে। ঘদ্দার| লক্ষ্য জান! 

যায়, তাহাকে লক্ষণ বলে যেমন চক্ষুদ্বার৷ রূপ জানা যাঁয়। 

রূপরদগন্ধম্পর্শবততী পৃথিবী ॥ বৈৎ। অত ২। আণ ১। সু* ১॥ 

পৃথিবী রূপ, রস, গন্ধ এবং ম্পর্শবিশিষ্ট। তাহাতে রূপ, রস এবং স্পর্শ 
অগ্নি, জল এবং বায়ুর সংযোগে থাকে। 
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ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈ" | মণ ২। আত ২। সূৎ ২॥ 

পৃথিবীতে গন্ধ-গুণ স্বাভাবিক । সেইরূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে 
স্পর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক । 

রূপরসম্পর্শবত্য আপ! দ্রবাঃ ন্িগ্ধাঃ ॥ বৈ । অ* ২। আ)। সূৎ ২। 

রূপ, রস ও স্পশযুক্ত, জ্রনীভৃত ও স্নিগ্ধ ইহাকে জল বলে। কিন্তু এই 
সকলের মধ্যে রস জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপ ও স্পর্শ, অগ্নি ও 

বায়ুর যোগ হইতে হয়। 

অগ্নুশীততা ॥ বৈ । অণ ২। আত ২। সূ ৫॥ 

জলে শীতলত্ব গুণও স্বাভাবিক | 

তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ বৈ" । অত ২। আত ১। সূণ৩॥ 

যাহা রূপ ও স্পর্শযুক্ত তাহা তেজ। কিন্তু ইহাতে রূপ স্বাভাবিক এবং 

জ্পর্শ বায়ুর যোগ বশতঃ আছে । 

স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ বৈ । অৎ ২। আ” ১। সৃণ ৪। 

বায়ু স্পর্শঞুণ-বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাতে? তেজ ও জলের যোগবশতঃ উষ্ণতা 

শীতল থাকে । 

ত আকাশে ন বিদ্ান্তে ॥ বৈৎ | অণ ২। আত ১। পু* ৫। 

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নাই। কিন্তু শবই আকাশের গুণ । 

নিষ ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥ 
বৈৎ। অণ২। আ ১। সুৎ ২০। 

যাহাতে প্রবেশ এবং নিক্রমণ হয়,-তাহ। আকাশের লিঙ্গ (চিহ্ন )। 

কার্য্যান্তরা প্রাহুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥ 

বৈৎ। অণ ২। আত ১।.সুণ ২৫ ॥ 

অস্য পৃথিব্যাদি কার্য সমূহ হইতে প্রকট হয় না বলিয়া শব্ধ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট 
ভূমি প্রভৃতির গুগ নহে, কিন্তু শব্দ আকাশেরই গুণ। 
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অপরম্মিম্নপরং ষুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি ॥ 
বৈৎ। অত ২। আত ২। সূ ৬॥| 

যাহাতে অপর, পর, ( যুগপৎ ) একসঙ্গে, ( চিরং ) বিলদ্ে, ( ক্ষিপ্রং ) শীষ, 
ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়! থাকে, তাহাকে কাল বলে। 

নিত্যে্ষভাবাদনিত্যেঘু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি । 
বৈৎ। অত ২। আণ ২। সূ ৯॥ 

নিত্য পদার্থে থাকেন৷ এশং অনিত্য পদ্দার্থে থাকে, এইজন্য কারণেই কাল 
সংজ্ঞা হইয়া থাকে । 

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং ॥ বৈ" ৷ অত ২। আত ২। সূ ১০। 

ইহ। হইতে ইহ পর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উদ্ধা এবং নিম, যাহাতে এইরূপ 

ব্যবহার হইয়া! থাকে, তাহাকে দিক্ বলে। 

আদিত্যসংযোগাদ্ ভূতপুর্ববাদ্ ভবিষাতে। ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ 
বৈ । অত ২। আৎ ২। সূ ১৪ ॥ 

যেদ্দিকে প্রথম আদিত্য সংযোগ হইয়াছে, আছে এবং হইবে, তাহাকে 

পুর্ববদ্দিক বলে। যে দিকে সূর্যাস্ত হয়, তাহাকে পশ্চিম দিক্ বলে। পুর্ববাভিমুখী 

ব্যক্তির ডানদিকৃকে দক্ষিণ এবং বাম দ্িকৃকে উত্তর দিক বলে। 

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ বৈৎ। অণ ২। আত ২।সূ* ১৬ ॥ 

পুর্ব এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবস্তাঁ দ্িকৃকে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্দিকের 

মধ্যবস্তা দিকে নৈথতী, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যবত্তঁ দ্রিকৃকে বায়বী এবং 
উত্তর ও পর্ববদিকের মধ্য বস্তা দিকৃকে এঁশানী দিক্ বলে। 

ইচ্ছাদধেষ প্রযত্রস্থখছুঃখজ্ঞানান্তাত্মনো লিঙ্গমিতি ॥ স্যায়ৎ | অণ ১। সু ১০ ॥ 
যাহাতে ( ইচ্ছা) রাগ, (ঘ্বেষ) বৈর, (প্রযত্ব ) পুরুষকার, সুখ, দুঃখ, 

(জ্ঞান) জ্ঞাত হইবার গুণ আছে, তাহাকে জীবাত্মা বলে। বৈশেধিকে এই 

গুলি অধিক আছে +$-- 

প্রীণাংপাননিমেযোন্মেষজীবনমনোগতীব্দ্রিয়ান্তব্বিকারাঃ হ্থখছুঃখেচ্ছা- 
দ্েষ প্রযত্ৰাশ্চাত্মনে। লিঙ্গানি ॥ বৈ* | অ* ৩। আত ২। সূ ৪॥ 
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(প্রাণ) ভিতর হইতে বায়ুকে বাহিরে মানা, (অপান) বাছির হইতে 
বায়ুকে ভিতরে আনা, (নিমেষ) চক্ষু বন্ধ করা, (উন্মেষ) চক্ষু উদ্মীলন 

করা, ( জীবন ) প্রাণকে ধারণ করা, ( মনঃ ) মনন, বিচার অর্থাৎ জ্ঞান, ( গতি ) 

যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করা, ( ইন্দ্রিয় ) ইন্জ্রিয় সমৃহকে বিষয়ে চালিত করা, 
তদ্দার! বিষয় গ্রহণ করা, ( অস্তরবিকার ) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বর এবং গীড়াদি বিকার, 
হুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ঘ্বেষ এবং প্রযত্র-এই সকল আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ 

কন্্ম ও গুণ । 

, যুগপজ জ্ঞানানুতৎপত্ির্মনসো! লিঙ্গমূ্ ॥ ন্ায়ৎ অণ ১। আত ১। সৃণ্১৬ ॥ 

যদ্দছারা এককালে হুই পদার্থের গ্রহণ অথনা জ্ঞান হয় নাঃ তাহাকে মন 

বলে। 

ইহ" জ্রব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ বল! হইল | এখন গুণ বলা যাইতেছে £__- 

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথকৃত্ং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাং- 
পরত্বে বুদ্ধয়ঃ স্থখহুঃখে ইচ্ছাদ্ধেষৌ প্রযত্বাশ্চ গুণাঃ॥ বৈৎ। অ০১। 
আ০ ১। সু ৬ 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পর্ব, 

অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, গুরুত্ব, ভ্রেবত্ব, ন্মেহ, সংস্কার, ধন্মাঃ 
অধন্ম এবং শবদ- এই ২৪টিকে গুণ বলে। 

দ্েব্যাশ্রধ্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষকারণমনপেক্ষ ইতি 

গুণলক্ষণম্ ॥ বৈৎ। অ০ ১। আত ১। সূ ১৬॥| 

যাহা দ্রব্কে আশ্রয় করিয়া! থাকে, অগ্ক গুণকে ধারণ করে না, যাহ! 

সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় না এবং যাহ ( অনপেক্ষ ) অর্থাত একে অন্যের 

অপেক্ষা করেনা, তাহাকে গুণ বলে। 

শ্রোত্রোপলব্বিবুদ্ধিনিগ্রণহঃ প্রয়োগেণাংভিম্বলিত আকাশদেশঃ শব্দ? ॥ 

মহাতাষ্যে | 

* কাহারও মতে প্রাণ অর্থে বাঁয়ুকে ভিতরে লওয়া ও অপান অর্থে বাঁযুকে 

বাহির করা--অগ্রবাদক। 



৬৪ সত্যাথ-প্রকাশঃ 

যাহা শ্রোত্র দ্বারা উপলব্ধ, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় ও প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত 

এবং আকাশ যাহার দেশ তাহাকে শব্ধ বলে। যাহা নেত্র দ্বারা গৃহীত হয়, 

তাহা! রূপ; জিহব! দ্বারা মধুরাদি নানাপ্রকারের জ্ঞান হয় তাহা রস; যাছ। 

নাসিক! দ্বার! গৃহীত হয় তাহা গন্ধ এবং যাহা ত্বক্ দ্বার গৃহীত হয় তাহা স্পশ। 

ষদ্দার| এক দুই ইত্যাদি গণন। হয় তাহা সংখ্যা । যদ্দারা পরিমাণ অর্থাৎ গুরু 

লঘু জানা যায়, তাহ! পরিমাণ ; এক অন্য হইতে পৃথক হওয়া পৃথকৃত্বঃ এক 

অন্যের সহিত মিলিত হওয়া সংযোগ । 'এক অন্যের সহিত মিলিত থাকিয়া অনেক 

খণ্ড হইয়া যাঁওয়া- বিভাগ | ইহা হইতে যাহা পুর্বে তাহা পর। ইহা হইতে 

যাহ! পরে-_তাহা অপর। যদ্দারা ভাল মন্দ জ্ঞান হয় তাহ] বুদ্ধি। আনন্দের 

নাম ম্বখ। ক্লেশের নাম ছুঃখ | ( ইচছ ) রাগ, ( ঘেষ) বিরাগ, ( প্রযত্ব) অনেক, 

প্রকারের বল ও পুরুষকার, (গুরুত্ব) ভার, (ভ্্রবত্ব) জব হওয়া, (লহ) 

শ্রীতি ও মস্থণতা, (সংস্কার) অন্ঠের সংযোগ বশত বাসনা হওয়া, ( ধর্ম) 

ম্যায়াচরণ এবং কঠোরতার্দি, ( অধম্ম ) অন্যায়াচরণ ও কঠোরতার বিপরীত 

কোমলতা --এই চাববশ (২৪) গু৭। 

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রাসারণং গমনমিতি কম্মাণি | 

বৈ । অণ ১। আত ১। সৎ ৭॥ 

“উৎক্ষেপণ” উর্ধাচেষ্টা,  “মনক্ষেপণা-নি্ষচেষ্টা,  পআকুধন”-_ সংক্কোচ, 

“প্রসারণ”- নিস্তার, “গমন”_ দাতায়াত এবং ভ্রমণারি_এই গুলিকে কণ্ম 
বলে। এখন কর্মের লক্ষণ”- 

একদ্রব্যমগ্ডণং মংযোগবিভাগেষনপেক্ষকারণমিতি কম্মলক্ষণম, ॥ 

বৈৎ। অৎ ১। আত ১। সূ ১৭ ॥ 

«“একং জ্তরব্যমাশ্রয় আধারো যস্য তদ্দেকদ্রবাং ন বিষ্ভাতে গুণে বন্যা যল্মিন বা 

তদগুণং, সংযোগেু বিভাগেষু চাপেক্ষারহিতং কারণং ততুকন্মলক্ষণম্”চ অথবা! 

“যত ক্রিয়তে তণুকর্শ, লঙ্গ্যতে যেন তল্লক্ষণং, কর্ছাণো! লঙক্ষণং কর্মলক্ষণম্” 

দ্রন্যের আশ্রিত, গুণরহিত এবং সংযোগ-বিভাগ হওয়ার অপেক্ষ। রহিত কারণ 

হইলে তাহাকে কর্ম বলে। 

দ্রব্যগুণকম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্ ॥ বৈৎ। অণ ১। আত ১। সু ১৮ ॥ 

যাহ! কাধয-জ্রবা, গুণ এলং কন্মের কারণ-দ্রবা, তাহাকে সামাহ্-দ্রব্য বলে। 
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দ্রব্যাণাং দ্রুব্যং কার্য্যং সামান্ম্ ॥ বৈ | অৎ ১। আ ১। সু ২৩॥ 

যাহ! দ্রবাসমূছের কাধ্য-দ্রব্য, তাহ! কার্ধাত্ব বশতঃ সকল কাব্যে সামান্য । 

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কন্মত্বঞ্চ সামান্যানি |বশেষাশ্চ ॥ 

বৈ" । অত ১। আৎ ২। সুণ ৫ | 

দ্রব্যসমুহের মধ্যে ভ্ব্যত্ব, গুণসমুহের মধ্যে গুণত্ব এবং কর্মসমূহের মচধ্য কণ্মত্ব-_- 

এই সকলকে সামান্য এবং বিশেষ বলে। কেননা দ্রব্যমমুহে দ্রব্যত্ব সামান্ঠ, 

এবং গুণত্ব কর্ম্মত্ব হইতে দ্রব্যত্ব বিশেষ । এইরূপ সর্বত্র জ্ঞাতব্য । 

সামান্তং বিশেষ ইতি বুদ্ধযপেক্ষম্ ॥ বৈ অণ ১। আত ২। সূণ ৩॥ 

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির শাপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন, 

মনুষ্যদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য এবং উহা! পশুত্বার্দি হইতে বিশেষ। সেইরূপ 

স্্রীত্ব ও পুরুষত্বের মধো ব্রাঙ্মণত্, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শুদ্বত্ব বিশেষ। ব্রাহ্গণ- 
দিগের মধো ব্রাঙ্মাণত্ সামান্ত, কিন্ত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হইতে বিশেষ। এইরূপ 

সর্বত্র জ্ঞাতব্য । 

ইহেদমিতি যতঃ কার্যযকারণয়োঃ ম মমবায়ঃ ॥ 

বৈৎ। অ ৭1 আত ২। সু ২৬॥ 

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমুহের মধো অবয়বী, কাধ্য সমুহের মধ্যে ক্রিয়া ও 

ক্রিয়াবান্, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি, কার্ধা ও কারণ, বয়ব ও অবয়বী--. 

এই সকলের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ, চাচীকে সমবায় বলে। আর অন্য দ্রব্য 

সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ হয় তাহা সংযোগ অর্থাৎ অনিতা সম্বন্ধ। 

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারস্তকত্বং সাধন্ম্যম্। 

বৈৎ। অ০ ১। আত ১। সু ৯। 

দ্রব্য ও গুণের সমান জাতীয় কাধ্যের যে আরম্ভ তাহাকে সাধম্ম্য বলে, 

যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধর্ম ও ঘটাদি কাধ্য উৎপাদ্দকত্ধ স্ব-সদৃশ-ধন্ম আছে ; 
সেইরূপ জলে জড়ত্ব এবং হিমাদি স্বসদৃশ কার্যের আরম্ত, পৃথিবীর সহিত 
জলের এবং জলের সহিত পৃথিবীর তুলা ধর্ম আছে); অর্থাৎ “ভ্রব্য 
গুণয়োধিবজ্গাতীয়ারন্তকত্বং বৈধন্থ্যম্চ । ইহা জানা গেল ষে, যাহা দ্রবা ও 
গণের বিরুদ্ধ ধন্ম ও কার্যের আরন্ত তাহাকে বৈধন্মা বলে, যেমন পুথিবীতে 
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কঠিনত, শুক্কত্ব ও গঙ্ধত্ব-ধন্ম জলের বিরুদ্ধ, এবং জলের দ্রবব, কোমলতব ও রস গুণ 

যুক্ততা পৃথিবীর বিরুদ্ধ । 

কারণভাবাৎ কাধ্যভাবঃ ॥ বৈ । অ০ ৪। আত ১। সৎ ৩॥ 

কারণ হইলেই কাধ্য হয়। 

নতু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥ বৈ" অণ ১। আত ২। সূ* ২। 

কাধ্যের অভাব হইলে কারণের অভাব হয় না। 

কারণাহভাবাৎ কার্য্যাংভাবঃ ॥ বৈৎ। অ০ ১। আ ২। সূণ ১॥ 

কারণ না৷ হইলে কাধ্য কখনও হয়ন। 

কারণগুণপুর্ব্বকঃ কাধ্যগুণো দুষ্ট? ॥ 
বৈৎ। অণ ২। আন ১। সণ ২৪ ॥ 

কারণে যাদৃশ গুণ থাকে কাধ্যেও তাদৃশ গুণ থাকে । 

পরিমাণ দুই প্রকার £--_ 

অণুমছদিতি তল্মিন্ বিশেষভাবাদিশেষাভাবাচ্চ | 
বৈৎ। অ* ৭। আত ১। সূ* ১১॥ 

(অণু) সুক্গন, ( মহত) প্রকাণ্ড, যেমন ত্রসরেণু লিক্ষা (চারি ত্রস রেণু) 

অপেক্ষা! চ্ষু্র, কিন্তু ঘ্যণুক অপেক্ষা বড়। আর পর্বত পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, 
কিন্তু বৃক্ষ অপেক্ষা বড়। 

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকম্মস্থ সা সতা ॥ 

বৈ অত ১। আৎ ২। সু ৭॥ 

যে জ্রব্য, শুণ এবং কম্মে “সৎ” শব অ্থত থাকে, (“সদর ব্যম-__সদৃগুণ-- 

সতবন্ঘ্” ) সৎ দ্রব্য, সতগুণ, সশুকর্মা, অর্থাৎ বর্তমান কালবাচী শব্দের অন্বয় 

যাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহ। সত্তা । 

ভাবোহনুরুভ্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥ 

বৈ ॥ অণ ১। আত ২। সণ ৪॥ 

সকলের সঙ্গে অনুবর্তমান ( সহ-স্থায়ী ) হওয়ায় যে সভা-রূপ অস্তিত্ব, তাহাকে 

মহাসামান্থ বলে। ভাবরূপ দ্রব্যের এই ক্রম। 
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অভাব পাঁচ প্রকার ঃ__ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ 

বৈ" | অণ ৯। আ ১। সূ ১॥ 
ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের অভাব হেতু প্রাক্ অর্থাৎ পুর্ব ( অসৎ) 

ছিল না, যেমন ঘট ও বস্তাদি উৎপত্তির পুর্বে ছিলনা । ইহার নাম «প্রাগভাব”। 

দ্বিতীয় ঃ-__সদসৎ ॥ বৈৎ। অত ৯। আ* ১। সূৎ ২। 

যাহা হইয়া থাকেনা, যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার পর নষ্ট হইয়া! যায়। ইহাকে 

“প্রধবংসাভাব” বলে। 

তৃতীয় £-_সচ্চাদৎ ॥ বৈ*ৎ অত ৯। আত ১। সণ ৪॥ 

যাহ! আছে ও নাই, যেমন “অগৌরশ্বোহনশ্বোগৌ£” ঘোড়। গরু নহে, 
আর গরু ঘোড়া নহে ; অর্থাৎ ঘোঁড়াতে গরুর এবং গরুতে ঘোড়ার “অভাব” । 

আর গরুতে গরুর এবং ঘোড়াতে ঘোড়ার “ভাব” আছে। ইহাকে 

অন্যোহন্যা ভাব বলে। 

চতুর্থ -_চ্চান্যাদসদতস্তদস ॥ বৈৎ। অত ৯। আত ১। সূণ ৫ ॥ 

যাহ পুর্বেবাক্ত ভ্রিবিধ অভাব হইতে ভিন্ন, তাহাকে “অত্যন্তাভাব” বলে। 
যেমন “নরশুঙ্গ”, অর্থাৎ মনুষ্যের শিং; “খপুষ্প”, আকাশ-কুস্থম এবং “বন্ধযাপুত্র” 
বন্ধ্যার পুত্র ইত্যাদি । 

পঞ্চম 2-_নান্তি ঘটো৷ গেহ ইতি সতো৷ ঘটন্ত গেহমংসর্গপ্রতিষেধ2 ॥ 
বৈ*। অত ৯। আ” ১। সুণ ১০ ॥ 

গৃহে ঘট নাই, অর্থাৎ অন্থত্র আছে, ঘরের সহ্ঠিত ঘটের সম্বন্ধ নাই। এই 
পঞ্চবিধ অভাব । 

ইন্দিয়দোষা সংক্ষীরদোষাচ্চাবিদ্তা | 
বৈৎ। অত ৯। আত ২। সূ* ১০ ॥ 

ইন্জ্রিয়ের দোষ এবং সংক্কারের দোষ হইতে অবিদ্ধ! উৎপন্ন হয়। 

তদ্দ,উজ্ঞানম্ ॥ বৈ" অণ ৯। আ ২। সৃণ ১১ ॥ 

ভুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিষ্তা বলে। 
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অছুষ্টং বিদ্যা! ॥ বৈ | অত ৯। আত ২। সৎ ১২॥ 

অদুষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্বানকে বিদ্তা বলে। 

পুথিব্যাদিরূপরমগন্ধস্পর্শ। দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥ 

বৈৎ। অ* ৭। আত ১। সু ২॥ 
এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৭। আ ১। সূৎ ৩॥ 

যে কাধ্যরূপ পৃথিবাদি পদার্থ ও তন্মধ্যে যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ, সে 
সকল ভ্ত্রব্যের অনিত্য হওয়াতে অনিতা । আর কারণরূপ পৃথিবী আদি নিত্য জ্ব্যে 
যে সকল গন্ধাদি গুণ আছে, এ সকল নিত্য । 

সদকারণবন্িত্যয্ ॥ বৈ | অত ৪ আণ ১। সু* ১। 

যাহ বিষ্ঞমীন আছে এবং যাহার কৌন কারণ নাই, তাহ! নিত্য, অর্থাৎ 

*সকারণবদনিত্যম্” | কারণ-বিশিষ্ট কাঁধ্যরূপশ্ণকে অনিত্য বলে । 

আস্থেদং কার্য কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্। 
বৈৎ। অত ৯। আত ২। সূৎ ১ 

ইহার এই কার্য ব। কারণ ইত্যাদি সমবায়ি, সংযোগি, একার্থ সমবায়ি এবং 

বিরোধি--এই চারি প্রকার লৈঙ্গিক অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইতে জ্ঞান হইয়া 

থাকে । “সমবায়ি”-_যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট । “দংযোগি*-_ যেমন শরীর 

ত্বক বিশিষ্ট ইতাদি স্থলে নিত্য সংযোগ আছে। “একার্থ পমবায়ি”--_-এক 

বস্তুতে ছুই গুণ থাকা, যেমন কাধ্যরূপ স্পর্শ, কাধের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। 

*বিরোধি”__যেমন অতীতের বৃষ্টি ভাবী বৃষ্টির বিরোধী লিঙ্গ । 

ব্যাপ্তি”__ নিয়ত ধর্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য ব1! ব্যাণ্তিঃ ॥ নিজ- 

শত্তচু্তবমিত্যাচাধধ্যাঃ ॥ আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ 
খ্য সূত্র ॥ অঃ ৫। সুঃ ২৯৩১৩২॥ 

যে ছুই সাধ্য-সাঁধন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিবার যোগ্য এবং যন্দ্বার। সিদ্ধ কর! 

যায়, সেই ছুইটি মথব1 একটি মাত্র সাধনের নিশ্চিত ধর্ট্টের যে সহচার, তাহাকে 
ব্যাপ্তি বলে। 'েমন ধুম ও অগ্নির সহচার আছে ॥ ২৯ ॥ আর ব্যাপ্য যে ধুম 

উচ্বার নিজ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন দুর স্থানাস্তরে গমন করে, 
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তখন অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও সে ধুম হ্বয়ং থাকে । তাহারই নাম ব্যাপ্তি, অর্থাৎ 
অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকট হয় ॥ ৩১ ॥ 
যেমন মহত্ুত্বাদিতে প্রকৃতি আদির ব্যাপকতা এবং বুদ্ধি আদিতে ব্যাপ্যতা-ধর্দের 
স্ছন্ধের নাম ব্যাপ্তি; যেমন শক্তি আধেয় রূপ এবং শক্তিমান আধার- 
রূপের সম্বন্ধ ॥ ৩২ ॥ 

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি বার পরীক্ষা করিয়া পঠন পাঠন করিবে । 
অন্যথ! বিষ্টার্থীদিগের কখনও সত্যবোধ হইতে পারে না। যেষে গ্রন্থ পড়াইতে 
হইবে, সেই সকল গ্রন্থ পুর্বেবাক্তরূপে পরীক্ষা করিবার পর যে যে গ্রন্থ সত্য 
বলিয়া নিশ্চিত হইবে তাহা তাহা পড়াইবে। এই সকল পরীক্ষাদ্ধার৷ বিরুদ্ধ 
প্রতিপন্ন গ্রন্থের পঠন পাঠন করিবে না। 

কারণ £-- 

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তসিদ্ধিঃ ॥ 

লক্ষণ_যেমন প্গন্ধবতী পৃথিবী” যাহা পৃথিবী তাহা গন্ধবতী। এইরূপ 
লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা এই সকল সত্যাসত্য ও পদার্থের নির্ণয় হইয়া 

থাকে । এতদ্যতীত অন্য কিছুই হয় না। 

অথ পঠনপাঠনবিশ্বিঃ ॥ 

এখন পঠন পাঠনের বিধি লিখিত হইতেছে । প্রথমতঃ পাণিনি মুনি কৃত 
শিক্ষা । শিক্ষা সুত্ররূপ, ইহার রীতি শিক্ষা করিবে । অর্থাৎ এই অক্ষরের 

এই স্থান, এই প্রধতু, এই কারণ; যেমন “প+ এর স্থান ওষ্ঠ, প্রবত্র স্পৃষ্ঠ এবং 
প্রাণ ও জিহ্বার ক্রিয়াকে করণ বলে। মাতা, পিতা এনং আচাধ্য যথাযোগ্য 

সকল অক্ষরের উচ্চারণ শিক্ষ। দিবেন। 
তদনস্তর ব্যাকরণ শিক্ষা! দিবেন। প্রথমে অফ্ীধ্যায়ীর সূত্রগুলি পাঠ করিবে, 

যেমন প্ৰুদ্ধিরাদৈচ৮। পরে পদ্চ্ছেদ, যেমন প্ৰৃদ্ধিঃ আত, এঁচ, বা আদৈচ৮। 
পরে সমাস শিক্ষা করিবে । যেমন আচ্চ এচ্চ আদৈচ৮ এবং অর্থ যেমন 
«আদৈচাং বৃদ্ধি-সংজ্ঞ। ক্রিল়্তে”, অর্থাশ (আ এ, ও) ইহার বৃদ্ধি সংজ্ঞা 
( করা হয়); “তঃ পরো যন্মাৎ স তপরস্তা্ঘপি পরস্তপরঃ” “ত'কার যাহার পরে 

থাকে এবং যাহা ত হইতেও পরে থাকে তাহাকে “তপর” বলে। ইহাতে 

সিদ্ধ হইল যে “আ'কারের পর ** এবং “+য়ের পরে “এঁ৮৮ উভয়েই “তপর” । 
৯০ 
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'তপরের প্রয়োজন এই যে, হুম্ব এবং প্ল্তের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইল না। 

উদাহরণ-___( ভাঁগঃ ) এস্থলে তজ, ধাতুর উত্তর “ঘএ+ প্রত্যয়ের পর “ঘ, এ এর 
“ইত? সং্ঞ! হইয়! লোপ হইল। পরেণ্ভজ +”, এস্থলে 'জ'কারের পূর্ববস্তা 
এবং “ভ” পারের পরস্থিত “অশকারের বৃদ্ধি সংজ্ঞকক “আস্কার হইল । হ্তরাং 

“ভাজ ৮ হইল । পুনরায় “ভাজ” এর “জ” স্থানে পণ হইয়া “অ”কারের সহিত 
মিলিয়। “ভাগ?” এইরূপ প্রয়োগ হইল 

“অধ্যায়”, এস্থলে "অধি” পুর্ববক “ইড৬ ধাতুর হ্রন্ব “ই” স্থানে “ঘঞ' 
প্রহায়ের পরে “এ” বুদ্ধি হয় এবং উহার স্থানে “আয়” হইবার গর মিলিত 
হইয়া “ভাধা য়” হুইল । 

“নায়ক, এস্থলে এনীঞ্চত ধাতুর দীর্ঘ “ঈ” কারের স্থানে “থল্ প্রত্যয়, 

পরে “এ” বৃদ্ধি, পরে উনার স্থানে “মায়” হইবার পর মিলিত হইয়। 
“নাযক2” হইল । 

পুনঃ *স্তাবক৪৮ এস্থলে “ল্ত" ধাতুর উত্তর “থ,ল্” প্রতায় হইয়। হ্রস্থ উকারের 

স্থানে “?" বৃদ্ধি এলং “শব” আদেশ হইয়। “অ” কারের সহিত মিলিত হুইয়' 
“স্থাবক১৮ হইল । 

“কুঞ” ধাতুর উত্তর প্র,ল্” প্রতায়। ল্” এর “ইত” সংজ্ঞ। হইয়া লোপ, 

«ব্" এর স্থানে “অক” আদেশ এবং “৮” কারের স্যানে “আর” বুদ্ধি হইয় 

“কারক” সিদ্ধ হইল | 

মে মে সূত্র পর্ববাপর প্রয়োগে খটে,সেইগুলির কাঁধা সব বলিয়া! দিতে হইবে 
এনং প্লেট শগবা কান্ট ফলকে দেখাইয়। দেখাইয়। এক এক অংশ ধরিয়া বুঝাইতে 
ভইবে। ঘেমন “ভজ.+ঘএই + ১ এইরূপ ধরিয়া প্রথমতঃ ঘ কারের, 
পরে “৮ এর লোপ হয়াতে-ভজজ +অ+সু” এইরূপ রহিল। পুনরায় “আ” 

কারের আক্ক।র বুদি এবং 'জ+ এর স্থানে “গ” হওয়াতে ভাগ. 1 অ+ 

হইল | পুনঃ অন্ারের মঠিত মিলিয়া যাওয়াতে ভাগ +স” রহিল। এখন 

উকারের উতঠ সংজ্ঞা “স্” এর স্থানে এরি হইয়া পুনঃ “কারের ই? সংজ্ঞা 

লোপ হগয়াতে “ভাগর” হইল | এখন রেফের স্থানে (2) “বিসজ্নীয়” হওয়ায় 

“ভাগঃ” এইরূপ সিদ্ধ তইল। যে যে স্থত্রানুসারে যে যে কাধ্য হয় সেই সেই 

সুত্র পাঠ করিয়া, পাঁঠ করাইয়া এ৭ং লিখাইয়! কাধ্য করাইতে থাকিলে এইরূপ 
পঠন পাঠন দ্বার। অন্িশীঘর নিঃসন্দিগ্ধ বোধ জন্মিবে। একবার এইরূপে অঙ্টাধ্যায়ী 
পড়ায় অর্থসহিত ধাডপাঠ, দশ 'ল” কারের রূপ এবং প্রক্রিয়া! সহকারে 
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সূত্রগুলির উৎসর্গ শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাত সামান্থি সুত্র, মেমন “কর্মণাণ,, 
কর্মী উপপদ থাকিলে ধাতু মাত্রেই অণ প্রতায় হয়, উদ্দাহরণ-“কুগ্তকারঃ 
তাহার পর অপবাদ সুত্র শিক্ষা করিতে হইবে । মেমন “আভোহনুপসর্গে কহ” 

উপসর্গ ভিন্ন কর্ম উপপদ থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর “ক” প্রতায় 
হইবে অর্থাত তাহা বছুব্যাপক যেমন কন্দা উপপদবিশিষ্ট হইলে সকল ধাতুর উত্তর 

'অণ+ প্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষা বিশেষ অর্থাৎ অল্প বিষয়--সে পবন স্বৃত্রেব 

বিষয় হইতে আকারাস্ত ধাতুর “ক” প্রায় গ্রভণ করিল । যেরূপ উৎসর্গ নিষায় 
অপবাদ সূত্রের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ অপবাদ সূত্রের বিষয়ে উৎসগ সূত্রের প্রবৃত্তি 
হয়ন| ; যেমন চক্রবস্তী রাঁজাঁর রাজো মাগুলিক এনং ভম্বামী অধানে পাকে, 

কিন্তু মাগডলিক রাজার রাজো চক্রবত্তী রাজা অধীনে থাঁকেনা। এইজপেই 

মহুধি পাণিনি সঙ সহজ শ্লোকের মাধো অপিল শব, চার্থ এপং সম্থন্ বিময়ক 

পি্ভা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাত পাঠের পর ভউণাদিগন প7%র সময 

সল স্থবন্ত বিষয় উত্তমরূপে পড়াইয়া, পুনরায় দ্বিতীয়লার লংশয়, সমাধান, 

বান্তিক, কারিক! এবং পরিভাষার প্রয়োগ সহকারে অফ্টাধায়ীর দ্িতীয়ানরুন্তি 

পড়াইতে হইবে। তদনভ্তর মহাভাধ্য পড়াইতে হইলে! যদি কোন নৃদ্ধিমীন, 

পুকষকারসম্পন্ন, অকপট ও বিষ্যোন্নতিকামী বাক্তি নিতা পঠন পাপন করেন, তবে 
তিনি দেড় বুসরে অফ্টাধায়ী এবং দেড় বশুসরে মহাভাত্য অধায়ন করিয়া 
তিন বতসরে পর্ণ বৈয়াকরণ হইতে পারেন । তশুপর বৈদিক ও লৌকিক 

শবাবলীর ব্যাকরণভ্ঞানের সাহাযো অন্য শাস্গ্রগুলিও শীঘ্র সহজে পড়িতে ও 

পড়াইতে পারেন । কিন্ত, বাকরণে যেমন কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, অন্য 

শঙ্কে সেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এইগুলি অধায়ন করিলে ভিন 

বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান জন্মে, কুগ্রন্ত অর্থাৎ সারন্বত, চন্দ্রিক, কৌমুদী এনং 

মনোরমার্দি অধ্যয়ন করিলে পঞ্চাশ বসরেও সে পরিমাণ জ্ঞান জন্মিতে পারে 

ন।। কারণ, মহামনা মহষিগণ যেমন তুর বিষয়গুলি সরল ভাবে স্ব ন্থ 

গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন শ্বল্পবৃদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যাগণের কল্পিত গ্রস্থে 

কিরূুপে সম্ভব হইতে পারে? মহষিদ্িগের ভাঁব যথাসম্ভব সুগম এবং উহ 
অল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়। কিন্ত্রু হল্পবৃদ্ধি নাক্তিগণের মনোবৃত্ধি এই 

যে, যেন রচনাকে যথাসাধা কঠিন করা হয়, তাহা বহু পরিশ্রমের সহিত প্রা 

করিয়! যেন অল্প লাভবান্ হওয়া যায়। ইভা যেন পর্ববত খনন করিয়া 

কপর্দক লাভ করা। আর আর্য গ্রন্থ পাদ করা যেন একটি বার ড়ুন দিয়া 
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বু মুল্য মুক্তা লাশ করা । ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ছয় বা আট মাসে 
যাক্ষ মুনি কৃত নিঘণ্ট, ও নিরুক্ত অর্থসহিত পড়িবে ও পড়াইবে। অস্থ 
নাস্তিককৃত অমরকোধার্দি অন্ান্ত গ্রন্থে বু বদর বুথ! নষ্ট করিবেন! । 
তাহার পর পিঙ্গলাচার্ধ্যকৃত ছন্দে গ্রন্থ হইতে বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের বিশেষ 
জ্ঞান। আধুনিক রচনা এবং শ্লোক রচনা প্রণালীও যথোচিত শিখিবে। 

এই গ্রন্থ, শ্লোক রচনা এবং বিস্তার চারি মাসে শিক্ষা করিয়া পঠন পাঠনে 
সমর্থ হইবে। পৰৃত্তরত্বাকর” প্রভৃতি অল্লবুদ্ধি মনুষ্যগণের কল্লিত গ্রন্থে বু 

বসর নষ্ট করিবে না। ততপর মন্ুশ্তি, বাল্মিকীয় রামায়ণ এবং 

মহাভারতের উদ্ভোগপর্ববান্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রকরণগুলি 
পাঠ করিবে। ইহাতে ছুষ্ট ব্যসন দূর হইবে এবং উৎকর্ষ ও সভাতা লাভ 
হইবে। অধ্যাপকগণ কাব্যরীতি অনুসারে পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, অন্থয় 

বিশেষ্য বিশেষণ ও ভাঁবার্থকে বুঝাইতে থাকিবেন এবং বিদ্যাধিগণ এই 
সকল শিক্ষা করিতে থাকিবে । এক বতসরের মধ্যে এই সব পড়িয়া লইনে । 

তাহার পর পুর্বব মীমাংসা, বৈশেষিক, ম্যায়, যোগ সাংখা এবং বেদান্ত-_ 
এই ছয় শান্স যথাসম্ভব খধিকৃত ব্যাখ্যা অথবা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগের সরল 
ব্যাখ্যা সহ পঠন পাঠন করিবে। কিন্ত বেদাস্তসূত্র অধায়নের পূর্ববে ঈশ, 
কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাও্ডক্য, এঁতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণাক-_ 

এই দশ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবে । ছয় শাস্ত্রের সুত্র সমুহ ভাষ্য ও বৃত্তি সহকারে 

ছুই বশুসরের মধ্যে পড়িবে ও পড়াইবে। তৎপর ছয় বগুসরের মধ্যে চারি 

্রাঙ্মুণ, অর্থাত এঁতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ, ততসঙ্গে স্বর, শব্দ, 
অর্থ, সম্বন্ধ 'এবং ক্রিয়াজ্জান সহকারে চারি বেদ অধ্যয়ন করিবে। এ 

বিষয়ে প্রমাণ £-- 

। । ) 1 

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোধর্থম্। 

1 । 1 । 1 

যো্থজ্ ইৎসকলং ভত্রমঞ্্,তে নাকমেতি জ্ঞানবিধুতপাপআ৷ ॥ (নিরুক্ত১।১৮)| 

এই মন্ত্র নিরুক্তে আছে। যিনি বেদের স্বর ও পাঠমাত্র পড়িয়া অর্থ 
জানেন না, তিনি শাখা, পত্র, এবং ফল পুষ্পের ভারবহনকারী বৃক্ষ ও ধান্তার্দির 

ভারবহনকারী পশুর ম্যায় ভারবাহু অর্থাৎ ভারবহনকারী । আর যিনি বেদ্পাঠ 
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করেন এবং বেদার্থ সম্যক্রূপে জানেন, তিনিই পুর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়। দেহাস্তের 
পরে জ্ঞানবলে পাপসমুহ বর্জন করিয়। পবিত্র ধন্মাচরণ প্রভাবে সর্ববানন্দ 

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

॥ । 

উত ত্বঃ পশ্থা্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃঙ্গ শৃণোত্যেনাম্। উতো ্ ন্ৈ 

] 1 

তম্বং১ বিসত্রে জায়েব পত্য উশতী স্থবাসাঃ ॥ খণ। মং ১০। সু*৭১। মং৪8। 

যে অবিদ্বান সে শুনিয়াও শুনেনা, দেখিয়াঁও দেখেশা, বলিয়াও বলেনা, 

অর্থাত অবিদ্বানেরা এই বিষ্াবাণীর রহস্য জানিতে পারেনা । কিন্তু, যেমন সুন্দর 

বন্মালঙ্কার পরিধান করিয়া, স্বীয় পতিকে কামনা করিয়া স্ত্রী স্বীয় পতির নিকট 

নিজ শরীর ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়। থাকে, তন্জধপ বিদ্ভাও শব, অর্থ ও সন্ধন্ধ- 
জ্বাতার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, বিষ্কাহীনের নিকট নহে। 

। 1 | 1 

খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যম্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ ॥ যন্তন্ন 

1 ! 

বেদ কিন্তচ! করিষ্যুতি ঘ ইততদিছুস্ত ইমে সমাসতে ॥ 

(খণ। মণ ১। সৃৎ ১৬৪। মণ ৩৯) 

যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং সর্ববশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে সমস্ত বিদ্বান এবং পৃথিবী 
সুর্য্যা্দি সব লোক অবস্থিত, ধাহাতে সকল বেদের মুখ্য তাঁৎপর্যা, যিনি সেই 

ব্রহ্মাকে জানেন না, তিনি কি খথেদাদি হইতে ফোন আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন ? 
ন!, না। কিন্ত্ত ধাহার! বেদাধ্যয়ন পুর্বিক ধন্মাত্া ও যোগী হইয়। সেই ব্রক্গকে 

জানেন, তাহারা সকলে পরমেশ্বরে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ 

করেন। এইজন্য তবজ্ঞান সহকারেই অধায়ন ও অধ্যাপন হওয়া! আবশ্যক । 

এইরূপে সকল বেদ অধ্যয়নের পর আযুর্ধ্েদ অর্থাৎ চরক এবং স্শ্র্ত প্রভৃতি 

খষি প্রণীত চিকিতুলা শান্সের অর্থ, ক্রিয়া, শল্তু, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিতসা, 

নিদান, ওষধ, পথ্য, শরীর, দেশ, কাঁল এবং বস্তর গুণ জানিয়া ৪ ( চাঁরি ) বৎসরের 

মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে । অনস্তর ধনুর্ব্বেদ অর্থাত রাষ্ট্ী সন্থন্ধীয় কার্যা। ইহা 
বিবিধ--প্রথম রাজপুরুষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় প্রজা সম্বন্ধীয় । রাজকার্ষ্যে সভা, 
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সৈগ্থাধ্যক্ষ, শস্তান্ত্রবিষ্ঠ! সম্বন্ধে জানিবে এবং নানাবিধ বুহরচনার অভ্যাস অর্থাত 
আজকাল যাহাকে “কবায়দ্” বলে, শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে যা! করিতে হয় 

তাহা সমাক্রূপে শিক্ষা করিবে। প্রজাপালন ও প্রজাবৃদ্ধি প্রণালী শিক্ষা 

করিয়। ন্যায়ানুসারে প্রজাদিগকে সন্থষ্ট রাখিবে। ছুষ্টদিগের সমুচিত দগুদান 
এবং শ্রেষ্ঠাদিগের পালন সম্ন্ধে সর্ববনিধ বাবস্থা শিক্ষা করিবে। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ছুই বৎসরে শিক্ষা করিয়া গন্গর্ববেদ যাঁকে সঙ্গীতবিষ্া লে তাহা ও তৎসংক্রান্ত 

স্বর, রাগ, রাগিণা, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য এবং গীত আদি 

সমাক্রূপে শিক্ষী করিবে । কিন্তু প্রধানত; সামবেদের গাঁন বাস্যন্ত্র সহকারে 

শিক্ষা করিবে এবং নারদ সংহিত। প্রভৃতি আর্ষগ্রন্থ অধায়ন করিবে । কিন্তু লম্পট, 

বেশ্যা, বৈরাগীদিগের বিষয়াসক্তিজ্নক গর্দ্দভশবব্ত বার্থ-সঙ্গীত কখনও করিবে না। 
অর্থবেদ যাহকে শিল্প বিদ্ভা বলে তাহার দ্বার। পদ্দার্থসমুহের গণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া 

কৌশল, বিবিধ বন্তনিষ্মাণ এবং পৃথিনী ছইতে আকাশ পর্যান্ত যাবতীয় পদার্থ- 
বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিয়। আর্থ অর্থাত এশ্ববোর বদ্ধক সেই প্দ্যাকে শিক্ষা করিলে 

এবং ছুই বসরের মধ্যে সৃষ্যসিন্ধা' স্ত গ্রভৃণ্চ জ্যোতিষ শানু ও তদনন্তরগত বীজগণিত, 

অঙ্ক, ভূগোল? খগোল এবং ভুগর্ভ পিদ্যা সম্যক্রূপে শিক্ষা করিবে। তাহার 

পর সর্বববিধ হাতের কাঁজ ও যন্ত্র কলা প্রভৃতি শিক্ষা করিনে ; কিন্তু গ্রহ নক্ষত, 

জল্মপত্রঃ রা'শ এনং মুহর্ধ প্রভৃতির ফল বিধায়ক যে সন্ গ্রন্থ আছে তাহাকে 

মিথ্যা জানিয়া! কখনও পঠন পান করিবেনা । বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণ 

এইরূপ চেষ্টা করিবেন মেন বিংশ লা একবিংশ বগসরের মধ্যে সকল 
ন্দ্যালাভ করিয়! মনুষ্যগণ কৃতকৃতা হইয়। সর্বদা! আনন্দিত থাকে । এরই রীতি 

অম্মুসারে বিংশ বা একনিংশ নষে যতট1 ব্দ্বালাভ হইতে পারে অন্থারীতি অনুসারে 

একশত নশুসরেও ততটা হইতে পারে না। 

খষিপ্রণীত গ্রন্থ এইজন্য পাঠ করিবে মে তাহারা পরম বিদ্বান সর্ধবশাস্র- 

বিদ এবং ধর্থান্থা ছিলেন। ধাহারা অনুষি অর্থাৎ অল্লশাস্ত্র অধায়নকারী ও 
যাদের আত্ম? পক্ষপাতী তাহাদের রচিত গ্রন্থও সেইরূপ । 

পর্ব মীমাংসার বাস মুনি কৃত ব্াখা বৈশেধিকের গৌতম মুনি কৃত ব্যাধ্যা, 
ম্যায় সৃত্রের বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাঙ্কা। পতগলি মুনিকৃত পুত্রের বান মুনিকত 

ভাষ্ম, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সুত্রের ভাপ্টরি মুনিকৃত ভাষ্য এবং ব্যাস মুনিকৃত 

বেদান্ত সূত্রের বাশুস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য অথবা! বৌধায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, বৃত্তির 

সহিত পড়িবে ও পড়াইবে। এই সকল সুত্রকে কল্প এবং অঙ্গের মধ্যেও গণনা ৷ 
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করিবে । খক্, যজ্জুঃ, সাম এবং অথর্ব__-এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত। এতরেয়, শতপ, 
সাম এবং গোপথ--এই চারি ব্রঙ্গণ ? শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘপ্ট, নিরুত্তঃ ছন্দ 
এবং জ্যোতিষ__এই ছয় বেদাঙ্গ ; বেদের উপাঙ্গ মীগাংসাদি ছয় শান্তর ; আয়ুেরদ, 
ধনুরেরধদ, গান্ধবর্ববেদ এবং অর্থবেদ এই চারি বেদের উপবেদ ; এই সকল গ্রন্য 
ধষি মুনি প্রণীত । এ সকলের মধোও যাহ যাহ] বেদ বিরুদ্ধ প্রতীত হইবে তাহা 
তাহা! পরিতাগ করিবে । কারণ, বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া অন্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ 

অর্থাত বেদের প্রমাণ বেদ দ্বারাই হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ 
পরতঃ প্রমাণ অর্থা এই সকলের প্রমাণ বেদ্দাধীন | বেদের বিশষ ব্যাখা 

“ঝথেদাদি ভাব্য ভূমিকায় দ্রষ্টবা। এই গ্রন্তেও তাহ! পরে লিখিত হইবে | 
এখন পরিতাকঙ্জা গ্রন্তগুলির পরিণণন। সংক্ষেপে কৰা শাইতেছে । নিম্নলিখিত 

গ্রন্থঞগুলিকে জাল গ্রন্থ মনে করিনে_ 

ব্যাকরণের মধ্যে “কাতন্ত্র” “সারম্বতঃ চক্দ্রিকা” “মুগ্ধীনোধ”। “কৌমুদী? 
“শেখর” এবং “মনোরম।” ইত্যাদি । অভিধানের মধো “অমরকোষ” প্রভৃতি । 

ছন্দোগ্রন্তের মধো “বৃত্তরত্রীকর” প্রভৃতি । শিক্ষার মধো “অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি 

পাণিনীয়ং মতং যথা” ইত্যাদদি। জ্োতিষের মধ্ো “শীঘ্রবোধ” “্মুহুর্তচিস্তামণি” 
ইত্যার্দি। কান্যের মধ্যে “নায়িকা ভেদ”, “কুবলয়াননদ”, “রঘুবংশ”, “মাঘ*। 
“কিরাতাজ্জুনীয়” প্রভৃতি । মীমাংসার মধ ধির্খ্াসিন্কু”, পব্রতীক”  গ্রভৃতি। 
বৈশেষিকের মধ্যে “তর্কসংগ্রহ” প্রভৃতি । ন্থাঁয়ের মধ্যে “জাগদীশী” প্রভৃতি । 

যোগের মধ্যে “হঠপ্রদীপিকা” প্রভৃতি । সাংখ্যের মধো “সাংখাতত্বকৌ মুদী” 

ইত্যাদি । বেদাস্ভের মধ্যে “যোগবাশি্ঠ”, “পঞ্চদশী” ইত্যাদি । চিকিতুসার 

মধো “শাঙ্গধির” প্রভৃতি । স্মৃতির মধো মনুস্যৃতির প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ এবং 
অন্য সমস্ত শ্যৃতি, সব তন্গ্রন্ত, সব পুরাণ, সব উপপুরাণ এবং তুলসীদাসকৃত 

ছিন্দী রামায়ণ, “রুক্সিণীমঙ্গল” প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় লিখিত যাবতীয় গ্রন্ঘ। 

এই সকল কপোলকল্লিত মিথা। গ্রন্থ । 

প্রধ--এই সকল গ্রন্থে কি কোন সতা নাই ? উত্তর--অঞ্জ সত্য ত আছে, 

কিন্তু ততসঙ্গে বড অসতাও আছে । অতএব “বিষসপুক্তান্নবও ত্যাজাঃ, 

ষেরূপ অতাস্তম অন্ন বিষ-মিশ্রিত হইলে তাহ। ত্যাজ্য হয় সেইরূপ এই সকল গ্রন্ও 

ত্যাজ্য। (প্রশ্ন )-_মআাপনি কি পুরীণ এবং ইতিহাস মানেন না? ( উত্তর )-- 

হা, মানি। কিন্তু সতাই মানি, অসত্য মানি না (প্রশ্ন )--কোনটি সত, 

কোনটি মিথা। 1 ( উত্তর )-__ 
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ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা! নারাশংসীতি ॥ 

ইহা গৃহ সুত্রার্দির ব₹চন। পুর্ববলিখিত এতরেয় এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ 
গ্রন্থেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম। 

শ্রীমদ্ভাগবভাদ্দির নাম পুরাণ নহে। 

( প্রশ্ন )--ত্যাজ্য গ্রন্থ সমুহের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করেন না কেন? 

(উত্তর )-_তম্মধ্যে যাহ! সত্য, তাহ। বেদাদি সত্যশীস্ত্রের,। এবং মিথ্যা সমুহ 
তাহাদের নিজের । বেদাদ্ি সত্য শান্ত স্বীকার করিলে সকল সত্য গৃহীত হয়। 
ধর্দ কেহ এই সকল মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মিধ্যাও 

তাহার গলায় জড়াইয়া যাইবে । অতএব £--“অসত্যমিশ্রুং সত্যং দুরতস্ত্যাজ্য মিতি” 
অসত্যমিশ্রিত গ্রন্থের সত্যকেও বিষমিশ্রিত অন্নের গ্যায় পরিতণগ করা কর্তব্য । 

( প্রশ্ন )-_আপনার মতকি? (উত্তর)--বেদ অর্থাত বেদে যাহা। যাহা করিতে 
ও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়। হইয়াছে তাহ। তাহা যাব করা ও পরিত্যাগ 
করাকে উচিত বলিয়া মানি। বেদ আমার মান্য বলিয়। বেদই আমার মত। 
এইরূপই মানিয়া সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ আধ্যদিগের একমত হইয়। থাক? উচিত । 

€ প্রশ্ন )--সত্যের সহিত অসত্যের এবং এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের যেমন 
বিরোধ আছে, সেইরূপ এক শাস্ত্রের সহিত অপর শান্ত্েরও বিরোধ আছে। 
উদাহরণ স্বরূপ, সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শান্সের মধ্যে বিরোধ আছে, যথ| £_মীমাংসা 
কর্ম হইতে, বৈশেধিক কাল হইতে, স্াঁয় পরমাণু হইতে, যোগ পুরুষার্থ হইতে 
সাংখ্য প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্ত ব্রন্ধ হইতে স্থপ্টির উৎপত্তি স্বীকার করেন। 
ইহ। কি বিরোধ নহে ? 

(উত্তর)--প্রথমতঃ সাংখ্য এবং বেদান্ত ব্যতীত অন্য চারি শান্সে স্থপ্টির উৎপত্তি 
সম্বন্ধে স্পফ্টরূপে কিছুই লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে 
বিরোধ নাই । বিরোধ এনং অবিরোধ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই। আমি 
তোমীকে জিজ্ঞাস করি, বিরোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে? ইহ! কি কেবল 
এক বিষয়ে? না ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে? (প্রশ্ন)--এক বিষয়ে অনেকের 
পরস্পরবিরুদ্ধ কথন হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। এস্থলেও শৃপ্ডি-- 
একই বিষয় । | 

( উত্তর )-_বিদ্তা এক বা দুই? যদ্দি এক হয়, তবে ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র 
এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি ভিন্ন বিষয় হইবার কারণ কি? যেরূপ একই বিস্তার 
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অনেক অবয়ব একটি অপরটি হইতে পৃথক বলিয়! প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ 
্প্তিবিষ্ভার ভিন্ন ভিন্ন ছয় অবয়ব শান্তর সমূহে প্রতিপাদদিত হওয়ায় ইহার মধ্যে 
বিরোধ কিছুই নাই। যেমন কোন ঘটনিন্াণ বিষয়ে কর্ম, সময়, মৃত্তিকা, 

বিচার-সংযোগ-বিয়োগাদি পুরুষকার, প্রকৃতির গুণ এবং কুম্তকার কারণ হইয় 
থাকে, সেইরূপ স্থষ্টির যে কর্ম কারণ তাহার ব্যাখ্যা মীমাংসার, সময়ের ব্যাখ্যা 
বৈশেষিকে, উপাদান. কারণের ব্যাখ্যা শ্যায়ে, পুরুষকারের ব্যাখ্যা যোগে, 
তস্বসমুহের অনুক্রমানুসারে পরিগণনার ব্যাখ্যা সাংখ্যে এবং নিমিত্ত কারণ যে 
পরমেশ্বর তাহার ব্যাখ্যা বেদান্তশান্ত্রে আছে। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। 
যেরূপ চিৰিতুস! শাস্ত্রে নিদান, চিকিতসা, ওষধ এবং পথ্যের প্রকরণ পৃথক পৃথক 
বল] হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই রোগ নিবৃত্তি, সেইরূপ শৃ্টির ছয়টি 
কারণ আছে তাহার্দের মধ্যে এক একটি কারণের ব্যাখ্যা এক এক শান্ত্রকার 

করিয়াছেন । অতএঞস ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা 

সৃষ্টি প্রকরণে উক্ত হইবে। 
বিষ্ভাশিক্ষা! ও বিষ্ভাদ্দানের বিদ্প সমুহ পরিত্যাগ করিবে, যথ' £--কুসঙ্গ অর্থাৎ 

দুষ্ট বিষয়াসক্ত লোকের সংসর্গ; ছুষ্ট ব্যসন যেমন মগ্ভাদি সেবন এবং বেশ্যা 
গমনাদ্দি, বাল্য বিবাহ অর্থাৎ পচিশ বৎসরের পুর্বে পুরুষের এবং ষোল বুসরের 
পূর্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ ; পুর্ণ ব্রন্মচধ্য না থাকা ; রাজা, মাতাপিতা, বিছদ্গণ 
ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রচারের প্রতি অনুরাগ না থাক; অতি ভোজন; 

অতি জাগরণ ; পড়িতে পড়াইতে, পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং পরীক্ষা দিতে 

আলন্য ও কপটতা করাঃ সর্ব্বোপরি খিগ্ভাকে সর্বাপেক্ষা লাভজনক মনে না 

করা; ব্রন্ষচর্ষ্য দ্বারা! বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগা, রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি হয় 

ইহ? স্বীকীর না করা; ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া জড় ও পাধাণ 

ুর্তির দর্শন এবং পুজায় বৃথ। সময় নষ্ট করা; মাতা, পিতা, অতিথি, গাচার্ধয 

এবং বিদ্বান্দিগকে সতামুত্তি মনে করিয়া ইহাদ্দের সেব। এবং সংসর্গনা করা; 

বর্ণাঅমধন্্ম ত্যাগ করিয়। উদ্ধাপুণ্ড, ত্রিপুণ্ড» তিলক, কণ্ঠী ও মালা ধারণ 

করা; একাদশী, ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রত করা; কাশী প্রভৃতি তীর্থ 

মানা; রাম, কৃষ্ণ। নারায়ণ, শিব, ভগবতী ও গণেশাদির নাম ল্মরণে 

পাপ নাশ হয় বলিয়। বিশ্বাস কর; ভগুদ্বিগের উপদেশান্ুসারে বিষ্ভা শিক্ষায় 

শ্রঙ্ধ৷ না কর; বিভ্ভা, ধর্ম, যোগাভ্যাস ও পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া 

মিথা। পুরাণ নামক ভাগবতাদির পাঠ. শুনিলে মুক্তি হুইবে স্বীকার করা; 
৯১ 
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লোৌভবশতঃ ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়। বিষ্ভায় শ্রীতি ন। রাখা এবং ইতস্ততঃ বৃথ। 

জ্রমণ করিতে থাকা । এই সকল মিথ্যা ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়। এবং ক্রঙ্গচরধ্য ও 

বিভ্ভালাভে বঞ্চিত হুইয়া তাহারা রুগ্ন ও মূর্খ হইয়া থাকে । আজকালকার 
সান্প্রদায়িক ও স্বার্থপর ব্রাহ্ষণাদি অপর লোকদ্দিগকে বিষ্া ও সঙুসঙ্গ 

হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং তাহাদিগকে আপনাদের জালে আবদ্ধ করিয়। দেছ, 

মন এবং ধন নষ্ট করে এবং মনে করে যে, যদি ক্ষত্রিয়াদ্দি বর্ণ লেখাপড়া 

শিক্ষা! করিয়া বিদ্বান হয়, তবে তাহার্দের ছল চাতুরী হইতে মুক্ত হইয়া! ও 

তাহাদের শঠতা জানিতে পারিয়া তাহারা তাহাদিগকে অপমান করিবে। 

এই সকল বিদ্প দূর করিয়া রাজ। ও প্রজাবর্গ আপন আপন পুত্রকম্তার বিষ্তা- 
শিক্ষার্থ দেহ মন ও ধন দ্বার! চেষ্টা করিতে থাকিবেন। 

(প্রশ্ন )- স্ত্রী শুদ্রও কি বেদ পাঠ করিবে? ইহারা যদ্ধি বেদপাঠ করে 
তবে আমর। কি করিব? আর ইহাদের বেদপাঠ বিষয়ে কৌন প্রমাণও নাই, 

বরং নিষেধ আছে, যথা-_ 

্ত্রীশৃব্দো নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ ॥ 

এই শ্রুতি আছে যেন্ত্রী এবং শুক্স বেদপাঠ করিবেন । 

( উত্তর )--শ্ত্রী পুরুষ সকলের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই বেদপাঠ করিবার 
অধিকার মাছে। তুমি অধঃপাতে যাও! এই শ্রুতি তোমার কপোল কল্লিত। 

ইহ! কোন প্রামাণিক গ্রন্থের উদ্ধরণ নহে। সকলের যে বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার 
ও শুনিবার অধিকার আছে, সে বিষয়ে যুবদের বড়বিংশতি অধায়ে দ্বিতীয় 
মন্ত্র গ্রমাণ 7; যথ। 2 

। । ॥ 

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ | 

7 ( 

ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যা শুদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়। 

(যজুৎ অৎ ২৬। ২)॥ 

পরমেশ্বর বলিতেছেন (যা ) যেমন আমি ( জনেভ্যঃ ) সকল মনুয্যের জন্য 

( ইমাম্) এই ( কল্যাণীম্) কল্যাণ অর্থাৎ সাংসারিক স্থখ এবং মুক্তি, সখ 
প্রদায়িণী ( বাচম্) খণ্েদাদি চারি বেদের বাণী (আবদানি ) উপদ্ধেশে করিতেছি 
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সেইরূপ তোমরাও উপদেশ করিতে থাক। এই স্থলে যদ্দি কেহ প্রশ্ন করেন 

যে, “জন” শব দ্বিজ অর্থে গ্রহণ করা উচিত, কারণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত 

আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বেশ্বেরই বেদপাঠে অধিকার আছে, স্ত্রী ও 

শুদ্রা্দি বর্ণের নাই। (উত্তর)--(ব্রহ্গরাজগ্।ভ্যাম্) ইত্যাদি দেখ। পরমেশ্বর স্বয়ং 
বলিতেছেন, “আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (অর্যায় ) বেশ, ( শূ্রায়) শৃত্র এবং (স্বায়) 
নিজের ভৃত্য বা জ্ত্ীআদি এনং ( অরণায় ) অতি শুন্্রাদির জন্যও বেদ প্রকাশ 

করিয়াছি” অর্থাৎ সকল মন্রধ্য বেধের অধ্যয়ন, অধাপনা, শ্রবণ ও শ্রাবণ 

দ্বারা বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া সদ্িষয়ের গ্রহণ এবং অসঘিষয়ের বন্ভন পুর্ববক 
হুঃখবিমুক্ত হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হউক । 

এক্ষনে বল, তোমার কথ। মানিব না পরমেশ্বরেব কথা মানিব ? 

পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মানিতে হইবে । এত কথার পরেও যদি কেহ ন৷ 

মানে, তবে তাহাকে নাস্তিক বলিতে হইবে । কারণ, “নাস্তিকো। বেঘনিন্দকঃ” 

যে বেদের নিন্দা করে এবং নেদ মানে না, সে নাস্তিক। পরমেশ্বর কি 

শদ্রদিগের মঙ্গল ইচ্ছ! করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী যে বেদের অধ্যয়ন এবং 

শ্রবণ শুদ্্রদের জদ্ নিষিদ্ধ এবং ছ্বিজদের জন্য বৈধ করিলেন ? যধ্দি শদ্রদিগকে 
বেদ পড়াইবার ও শুনাইবার অভিপ্রায় তাহার না থাকিত, তবে তিনি তাহাদের 

শরীরে বাক ও শ্রোত্রেন্দ্িয় রচনা করিলেন কেন? পরমাত্সা যেমন সকলের 

জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, হূর্য এবং অন্নাদি যাবতীয় পদার্থ সৃতি 
করিয়াছেন, সেইরূপ বেদও সকলের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থলে 

নিষেধ আছে সেই নিষেধের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহাকে পড়াইলেও কিছুই 

শিখিতে পারে না সে নির্ববোধ এবং মুর্খ হেতু তাহাকে শুক্র বল। হয়। 
তাহার পড়! ও পড়ান নিক্ষল। আর তোমর। যেক্ত্রীলোকদ্িগকেও বেদপাঠ 

করিতে নিষেধ করিতেছ তাহা তোমাদের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং নির্ববদ্ধিতার 
ফল। বেদে কন্যাদের অধায়ন সন্থন্ধে প্রমাণ দেখ-_ 

| | 

্রহ্ষচর্য্যেণ কন্যা৩যুবানং বিন্দতে পতিষ্ ॥ 

অথর্বব* [ কাণ ১১। প্র ২৪। অণ্ঙ। মণ ১৮] 

কুমার যেরূপ ব্রহ্ষমচর্ধ্য সেবন ছার! পুণ বিভ্ভা এবং স্থৃশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যুবতী, 

বিহুষী, স্বীয় অনুকূল, প্রিয়া, সদৃশী স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেইরূপ ( কন্ঠ) কুমারী 
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( ব্রহ্মচর্ধ্যেণ ) ক্রক্ষচর্ধ্য সেবন দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! পুর্ণ বিদ্তা ও 
স্ুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, যুবতী অবস্থায় পুরণ যৌবনে নিজের সদৃশ, প্রিয় এবং বিদ্বান্ 
(যুবানম্) পুর্ণ যৌবন সম্পন্ন পুরুষকে (বিন্দতে) প্রাপ্ত হইবে। অতএব 
স্ীলোকেরাও অবশ্য ব্রহ্মচধ্য পালন এবং বিষ্ভাগ্রহণ করিবে । 

(প্রশ্ন) স্ত্রীলোকের কি বেদ পাঠ করিবে? (উত্তর )--অবশ্য। 
দেখ শ্রোতশ্ত্রা্দিতে ₹__- 

ইমং মন্ত্রং পত্বী পঠেৎ ॥ 
অর্থানু স্ত্রী যজ্ধে এই মগ্র পাঠ করিবে। যদ্দি বেদাদি শাস্ত্র না পড়িয়। 

থাকে, তবে যচ্ছে স্বর সহিত মঞ্জ্রেচ্চারণ এবং সংস্কতভাঁষণ কিরূপে করিতে 

পারিবে? ভারতীয় নারীদিগের ভূষণরূপিণী গার্গী বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করিয়া 
পুর্ণ বিছুষধী হইয়াছিলেন। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে! 

ভাল, যদ্দি পুরুষ বিদ্বান এবং স্ত্রী বিভ্ভাহীনা, অথব স্ত্রী বিভৃধী ও পুকষ বিদ্ভাহীন 
হয়, তবে গৃহে নিয়ত দেবাম্ুর যুদ্ধ হইতে থাকে, তাহাতে স্খ কোথায় ? 

অতএব শ্্রীলোকেরা অধায়ন না করিলে বালিকার্দিগের পাঠশালায় অধ্যাপিক। 
কিরূপে হইতে পারিবেন? সেইরূপ রাজকার্ধা, বিচারকার্্য, গ্রহা শ্রমের কাধ্যঃ 

পতি ও পত্ীর পরস্পর পরম্পরকে প্রসন্ন রাখ। এবং সমস্ত গৃহকর্মা স্ত্রীর অধীন রাখ! 
ইত্যাদি কার্ধ্য বিদ্যা ব্যহীত কখনও উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। 

দেখ! আধ্ধ্যাবর্তের রাজপরিবারের রমণীগণ ধনুর্ব্বেদে অর্থাৎ যদ্ধনিস্ভাও 

ভালভাবে জানিতেন। যদ্দি তাহার ন1 জানিতেন তবে কৈকেয়ী ও অন্যান্য 

নারীরা কেমন করিয়া দশরথ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে গমন করিতেন এবং যুদ্ধ 

করিতে পারিতেন! অতএব ব্রাক্ষণী ও ক্ষত্রিয়াদিগের সকল বিষ্তা, বৈশ্যার 

ব্যবহারবিষ্ভা এবং শুদ্রার রন্ধনাঁদি সেবাবিষ্তা। শিক্গ1! করা! অবশ্য বর্তব্য । পুরুষের 
যেমন ব্যাকরণ, ধর্দশান্ত্র এহং বাবহারবিষ্া অন্তঙঃপক্ষে কিছু কিছু শিক্ষ! করা 

অবশ্য কর্তব্য, সেইরূপ নারীরও ব্যাকরণ, ধর্্শান্ত্, চিকিতসা, গণিত এবং 

শিল্পবিষ্ভা অবশ্থাই শিক্ষা করা কর্তব্য । কারণ, এই সকল শিক্ষা না করিলে 

সত্যাসত্যের নির্ণয়, স্বামী ও অগ্যান্য সকলের প্রতি অনুকূল আচরণ, যথাযোগ্য 

সম্তানোতপত্তি, সম্তানদিগের পালন, পৌষণ ও ম্ুশিক্ষাদ্দান, গৃহের সকল 

কার্য যথোচিত সম্পাদন ও পরিচালন, চিকিতুস! হিদ্যানুযায়ী ওষধবশ খাদ্য ও 

পানীয় প্রস্তুত করা ও করান যাইতে পারেন । ইহাতে গৃহে কখনও রোগ 

প্রবেশ করিবেন ও সকলে আনন্দে থাকিবে । শিল্পবিদ্যা না জানিলে গৃহনির্্মাণ 
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করান, বন্ত্রও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করান; গণিতবিদ্যা ব্যতীত সমস্ত হিসাঁন 

বুঝা ও বুঝান এবং বেদাদি শান্ত্রভ্ঞান ব/তীত ঈশ্বর ও ধর্মকে না জানিয়া অধর্ম 

হইতে রক্ষা পাওয়। অসম্ভব । অতএব যাহার! ব্রন্মচর্য্য, স্ুশিক্ষা ও বিদ্যান্বারা 

নিজ সম্তানদিগের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি করেন, তাহারাই হন্যাবাদাহ, 

হারাই কৃতকৃত্য । এ সকল সন্তান মাতা, পিতাঃ পতি, শ্বশ্রা, শ্বশুর, রাজা, 

প্র্গা, প্রতিবেশী, আজীয় স্বজন এবং সন্তানাদির সহিত যথাযোগ্য ধর্্মাচরণ 

করিবে । এই বিদ্বারূপ ভাগ্ার অক্ষয়। ইহার ধন যতই ব্যয়িত হইবে, 

ততই বদ্ধিত হইতে থাকিবে । ব্যয় করিলে অন্য সমস্ত ধনতাগার কমিয়া 

যায় ও উত্তরাধিকারিগণও তাহ হইতে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু চোর 

বা উত্তরাধিকারিগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। প্রজাবর্গ, বিশেষতঃ 

রাজা এই ধনভাগারের বৃদ্ধিকারী এবং রক্ষক । 

কন্যানাং সন্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম, ॥ মন্তুৎ ( ৭১৫২) ॥ 

বালক বালিকাদিগকে পূর্বোক্ত সময় হইতে পুর্ব্বাক্ত সময় পর্যন্ত ব্রহ্মচর্ধ্যে 

রাখিয়! বিদ্যাসম্পন্ন কর! রাজার কর্তব্য । যদ্দি কেহ এই অনুশাসন মান্ত 

না করে, তবে তাহার মাতা পিতা দণ্ুনীয় হইবেন অর্থাৎ রাজার আজ্ঞানুসারে 

আট বুসর বয়সের পর কাহারও পুত্র কন্যা গৃহে থাঁকিতে পারিবে না। কিন্ত 

তাহারা আচার্ধ্যকুলে থাকিবে এবং সমাবর্তনের ময় না আসা পধ্যন্ত বিবাহ 

করিতে পারিবে ন1। 

সর্ধবেষামেব দানানাং ব্রল্মদানং বিশিষাতে | 

বার্য্যন্নগোমহীবাসম্তিলকাঞ্চনসপিষাম্ ॥ মনু (81২৩৬) ॥ 

সংসারে জল, অন্ন, গো, ভূমি, বর্্রঃ তিল, স্বর্ণ এবং ত্বৃতাদি যত প্রকার 

দান আছে, তন্মধ্যে বেদবিদ্যাদান সর্বশ্রেষ্ঠ । অতএব দেহ, মন ও ধনদ্বারা 

যথাসম্ভব বিদ্যোন্নতির জহ্থা চেষ্টা করা কর্তব্য । যে দেশে ত্রশনীচ্্য, বিদ্যা ও 

বেদোক্ত ধর্মের প্রচার হইয়! থাকে, সেই দেশই সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে । 

্রহ্মত্ধ্যাশ্রমের এই শিক্ষা সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর চতুর্থ সমুল্লাসে 

সমাবর্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা! সন্থঙ্থদে লিখিত হইবে। 

ইতি শ্র্রীমন্দরয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্থৃঙাষা বিভূষিতে 

শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয় সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ; ॥ ৩ ॥ 



ৃ অথ চতুর্থ সমুল্লাসারস্তঃ 
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অথ সমাবর্তন--বিবাহ-গ্বভাশ্রম বিশ্বিং শক্ষ্যাসঃ ? 

বেদাঁনধীত্য বেদে বা! বেদং বাপি যথাক্রমম্ । 

অবিপ্লম্তত্রঙ্গচর্ষয্যে৷ গৃহস্থাশ্রমমাবিশে ॥ মনু (৩1২) ॥ 

যথাবিধি ব্রহ্ষচর্ধাশ্রমে আচাধ্যের মনুকুল আচরণ করিয়। ধর্মানুসারে 
সাঙ্গোপাঙ্গ চারিবেদ, বা তিন, ছুই অথবা এক নেদদ অধায়ন পূর্বক অখগ্ডিত- 

্র্মচর্য্য পুরুষ বা স্ত্রী গুহা শ্রমে প্রবেশ করিবে । 

তং প্রতীতং স্বধন্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ | 

অখিণং তল্প আসীনমহয়ে প্রথমং গবা । মনু (৩1৩) ॥ 

স্বধন্ম অর্থাৎ আচার্য এবং শিক্যের বথার্থ ধন্মাধুক্ত, পিতা, জনক বা অধ্যাপকের 

নিকট হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ ন্গ্ভাভাগের গ্রহীতা ও মালাধারণকারী শিষ্য স্বীয় 

পালঙ্কে উপবিষ্ট আচাধ্যকে প্রথমে গোদানের দ্বারা সম্মান করিবেন। উল্ত 
লক্ষণধুক্ত বিষ্ভার্থীকেও কন্যার পিতা গোদানের দ্বারা সম্মানিত করিবেন । 

গুরুণানুমতঃ দাতা! সমারত্ো যথাবিধি | 

উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্থিতাম্ ॥ মনু (৩18) 

গুরুর আজ্জানুসারে স্সানান্তে গুরুকুল হইতে যথাবিধি প্রত্যাবর্তন করিয়া 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্ববর্ণীনুকুল স্ুলক্ষণান্থিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে । 

অসপিগ্া চ য| মাতৃরসগোত্র। চ যা পিতুঃ। 

স! প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্্মণি মৈথুনে ॥ মনুত (৩1৫) ॥ 

যে কন্যা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃ গোত্রীয়৷ নহে, সেইরূপ 
কম্ঠাকে বিবাহ করা উচিত। ইহার আবশ্যকতা এই যে * 
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পরোক্ষপ্রিয়। ইব হি দেবা? প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥ 

ইহা নিশ্চিত যে পরোক্ষ বস্তুতে যেমন শ্রীতি হয়, প্রত্যক্ষ বস্তুতে তেমন 
হয় না। যেমন, যদি কেহ মিশ্র গুণ শুনিয়া থাকে কিন্তু কখনও না৷ খাইয়! 

থাকে, তবে তাহার মন উহাতেই লগ্ন থাকে, আর যেমন কোন পরোক্ষ বস্ত্র 

প্রশংস। শুনিয়া তাহ। পাইবার জন্য উত্কট আকাঙক্ষা। হয়, সেইরূপ যে কন্যা! 

দুরস্থা অর্থাত স্বগোত্রীয়! বা! মাতৃকুলের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্তা নহে সেই কম্যার 
সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকটে ও দুরে বিবাহ করার এই সকল 

দোষ গুণ £-- প্রথমতঃ (১) যে বালক বালিক1 বাল্যাবস্থা হইতে পরস্পর 

নিকটে থাকে, পরস্পর শ্রীতি, ক্রীড়া এবং কলহ করে, একে অন্যের দোষ, 

গুণ, স্বভাব ও নাল্যর্কালের অসঙ্গত আচরণ জানে এবং একে অন্যকে উলঙ্গও 

দেখে, তাহাদের মধো বিবাহ হইলে কখনও প্রেম হইতে পারে ন1। 

দ্বিতীয়৬ঃ (২) মেরূপ জলের সহিত জল মিশ্রিত হইলে কোন বিশেষ গুণ উৎপন্ন 

হয় না, সেইরূপ একগোত্রে, পিতৃ বা মাতৃকুলে বিবাহ হইলে ধাতু বিনিময় না 

হওয়ায় উন্নতি হয় না। তৃতীয়তঃ-_( ৩) যেরূপ দুগ্ধে মিশ্র বা শুন্ঠি প্রভৃতি ওষধি 

মিশ্রিত করিলে উত্তম গুণ জন্মে, সেইরূপ ভিন্ন গোত্রীয়, মাতৃকুল এবং পিতৃকুল 

হইতে পৃথকৃস্থানীয় স্্ীপুরুষের বিবাঁহ হওয়া প্রশস্ত । চতুর্থ ত_-(৪) যেরূপ 
এক দেশের রোগী অন্য দেশে বায়ু এবং পানাহার পরিবর্তন দ্বারা নীরোগ হয়, 

সেইরূপ দুর দেশস্থ্দিগের মধ্যে বিবাহ হইলে উত্তম হয়। পঞ্চমত:--( ৫) 
নিকট সম্বন্ধ করিলে একে অন্টের নিকটস্থ হওয়াতে একের সুখ হুঃখ অন্যকে 

অভিভূত করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হওয়াও সম্ভব । দুর দেশস্থদের 

মধ্যে এরূপ হয় না। আর দুর দেশস্থদ্দিগের বিবাহে প্রেমের সুত্র উত্তরোত্বর 
বন্ধিত হইয়া উঠে, নিকটস্থ বিবাহে তাহা হয় না। ষষ্ঠঃ--(৬) দুর দুর 
দেশে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জিনিষ, পত্রের প্রাপ্তি সহজেই সম্ভব হয়, 

নিকটে বিবাহ হইলে এরূপ হয় না। এইজন্য__ 

ঢুহিতা৷ ছুহিতা দুরে হিতা দোর্ধেবর্বা ॥ নিরুৎ (৩1৪) ॥ 

কন্ঠার বিবাহ দূর দেশে হইলে হিতকর হয় এইজন্য কল্ঠার নাম ছুহিতা। 
নিকট হইলে সেরূপ হয় না। সপ্তুমত £--(৭) নিকট সম্বন্ধে কন্যার পিতৃকুলে 

দারিদ্র্য হওয়াও সম্ভব। কারণ যখনই কস্া পিতৃগৃহে আসে তখনই তাহাকে 
কিছু না কিছু দিতেই হয়। অধ্টমতঃ-(৮) কেহ নিকটে থাকিলে 
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তাহার নিজ নিজ পিতৃকুলের সহায়তা বিষয়ে গর্ব করিবে এবং যখনই উভয়ের 
মধ্যে মনোমালিন্ক হইবে, তখনই স্ত্রী সত্বর পিভ্রালয়ে চলিয়া যাইবে। পরস্পরের 

মধ্যে অধিক নিন্দা হইবে, বিরৌধও ঘটিবে, কারণ প্রায়ই স্ট্রীলোকের স্ভভাব 
তীক্ষ এবং মৃছু। এই সকল কারণবশতঃ পিতৃগোত্রে, মাতার ছয় পুরুষের 
মধ্যে এবং নিকটবর্তী দেশে বিবাহ প্রশস্ত নহে। 

মহান্ত্যপি সম্থদ্ধানি গোহজাবিধনধান্যতঃ | 

স্ত্ীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ মনুৎ (৩৬) ॥ 

ধন, ধান্য, গো, অজ, হস্তী, অশ্ব, রাজ্য এবং এীশ্বর্ধ্যা্দি ঘার। যে বংশ যতই 

সমৃদ্ধ হউক ন1 কেন বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল পরিত্যাগ করিবে £-- 

হীনত্রিয্ং নিম্পুরুষং নিশ্হন্দো৷ রোমশার্শসমূ্ | 

কষয়্যাময়াব্যপম্মারি শিতৃকুষ্ঠিকুলানি চ ॥ মনুণ (৩৭) ॥ 

যে কুল সৎক্রিয়াহীন এবং সুপুরুষ রহিত, যে কুল বেদীধায়ন বিমুখ, লোমশ 

শরীর বিশিষ্ট এবং অর্শ, ক্ষয়, শ্বাস, কাশ, আমাশয়, মৃগী এবং শ্বেত ও গলিত 

কুষ্ঠধুক্ত, সেই কুলের বন্যা! বা বরের সহিত বিবাহ হওয়! উচিত নহে। কারণ এই 
সমস্ত দুণ্ডতণ এবং রোগ বিবাহকারীদের বংশে প্রবেশ করে। এইজস্য উত্তম 

পরিবারের পুত্র কম্ঠার মধ্যে বিবাহ হওয়! উচিত। 

নোদ্বহে কপিলাং কন্্যাং নাহধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্ । 
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটান্ন পিঙ্গলাম্ ॥ মনুৎ (৩1৮) ॥ 

কপিল বর্ণা, অধিকাঙ্গী অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘা, হ্থুলকায়া! ও অধিক 
বলশালিনী, রোগবুক্তা, লোমবিহীনা, অধিক লোমযুক্তা, প্রগল্ভা এবং পিঙ্গল- 

নেত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে না । 

নক্ষ বৃক্ষন্দীনান্ীং নাস্ত্যপর্ববত নামিকাম্। 
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনা্গীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ মনু* (৩1৯ )॥ 

খক্ষ অর্থাত অশ্বিনী, ভরণী, রোহিনী-দেঈ, রেবতীবাঈ এবং চিত্রা! প্রভৃতি 
নক্ষত্রনামধুক্তা, তুলসীয়া, গেঁদা, গোলাপী, চম্পা, চামেলী প্রভৃতি বৃক্ষ নামযুক্ত৷ ; 
গঙ্গা, যমুন! প্রভৃতি নদী নামযুক্ত; চাগালী প্রভৃতি অন্তানামযুক্তা ; বিজ্ধ্যা, 
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হিমালয়া, পার্বতী প্রভৃতি পর্ববতনামযুক্তা ; কোকিল, ময়ন৷ প্রভৃতি পক্ষী 

নামযুক্তা ; নাগী, ভূঙ্গ। ইত্যাদি সর্প নামযুক্ত। ; মাধোদাসী, মীরাদাসী ইত্যাদি 

পরিচারিকানামযুক্তা ও ভীমকুমারী, চগ্ডিকা, কালী আর্দি ভীষণ নামযুক্তা 
কম্ঠার সহিত বিবাহ হওয়া! উচিত নহে, কারণ এই নামগুলি কুৎসি এবং 
অন্যান্য পদার্থেরও এ সকল নাম আছে। 

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনান্গীং হংসবারণগামিনীম্ । 
তন্মুলোমকেশদশনাং সৃ্বলীমুদ্ধহেত স্ত্রিয়মূ ॥ মনুৎ (৩১০) ॥ 

যাহার অঙ্গ সনল ও সুঠাম, তাহার বিপরীত নহে ; যাহার নাম সুন্দর, অর্থাৎ 
যশোদা, সৃখদা ইত্যাদি; যাহার গতি হংলী ও হস্তিনীর তুল্য; যে সুক্ষমলো মযুক্তা, 
হুকেশ। ও স্ুদ্দতী এবং যাহার সর্ববাঙ্গ কোমল, তাদৃশী কন্তার সহিত বিবাহ 
হওয়া উচিত। 

(প্রশ্ন )-_বিবাহের সময় এবং রীতি কোনটি উত্তম ? 
( উত্তর )- যোড়শ বর্ষ হইতে চতুধবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত কম্ঠার এবং পঞ্চবিংশ 

বর্ধ হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উত্তম সময়। প্রথম ষোড়শ 
এবং পঞ্চবিংশ বুসরে বিবাহ নিকৃষ্ট । অষ্টাদশ অথব বিংশ বগুসরের স্ত্রীর সহিত 

ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ বা চত্বারিংশ বর্ষের পুরুষের বিবাহ মধ্যম । চতুব্িবংশ বর্ষের 
স্ত্রী এবং অষ্টচত্বারিংশ বতসরের পুরুষের বিবাহ উৎকৃষ্ট । যে দেশের বিবাহবিধি 
এইরূপ উৎকৃষ্ট এবং যে দেশে ব্রন্মচর্ম্য ও বিগ্ঠাভ্যাস অধিক হয়, সেই দেশ সুখী 
এবং যে দেশ ব্রক্ষচধ্যবিহীন ও বিস্ভাগ্রহণে পরাত্ুখ এবং যে দেশে বাল্যাবস্থায়ও 
অযোগ্যদ্দের বিবাহ হয়, সেই দেশ দুঃখে নিমগ্ন হয়। কেননা! ব্রহ্ষচধ্য ও 

বিষ্ভাধ্যয়ন পুর্ববক বিবাহের সংক্ষারদ্বারাই সকল নিষয়ের সংস্কার এবং ইহার 

বিকৃতি দ্বারাই সকল বিষয়ের বিকৃতি হইয়া! থাকে । 

( প্রশ্ন )-- 

অফ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষ! চ রোহিণী। 
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্ধং রজন্বলা ॥ ১ ॥ 
মাতা চৈব পিত। তস্তা। জ্যেক্ঠো ভ্রাতা তখৈব চ। 
্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ্টা। কম্তাং রজন্লাম্ ॥ ২ ॥ 
১২ 
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এই শ্লোক পরাশরে এবং শীত্ববোধে লিখিত আছে । ইহার অর্থ এই যে, 

কন্ঠার অষ্টম বর্ষে বিবাহ গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্টা এবং তগুপর 

রজন্বল সংজ্ঞা হইয়া থাকে । ১॥ যদি দশম বর্ষ পধ্যস্ত বিবাহ না! দিয়! রজস্বল। 
কন্তাকে তাহার মাতা, পিতা ও জোষ্ঠ জাতা দেখেন, তবে তাহার! তিন জনেই 

নরকে পতিত হন। 

( উত্তর )--ব্রহ্মোবাচ 

একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্িক্ষণেয়ন্ত রোহিণী ৷ 
ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্যা হাত উদ্ধং রজন্বল! ॥ ১ ॥ 

মাতা পিতা তথ! ভ্রাতা মাতুলে৷ ভগিনী স্বকা । 

সর্ধেধ তে নরকং যান্তি দৃষ্ট 1 কন্যাং রজন্বলাম্ ॥ ২ ॥ 

ইহ সষ্ঠোনিশ্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন। 

অর্থ ₹_-ঘতটা সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার আবন্তিত হয়, ততট। সময়কে 

ক্ষণ বলে। জন্মের পর কন্তা প্রথম ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয় 
ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থ ক্ষণে রজঃম্বল। হইয়] থাকে ।১॥ সেই রজন্বলাকে দেখিয়' 
তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতৃল এবং সহোদর! ভগ্ী, সকলেই নরকে 

গমন করে |২॥ 

(প্রশ্ন) এই শ্লোকগুলি প্রমাণ নহে। (উত্তর) প্রমীণ নহে কেন? 

যদ্দি ব্রহ্মার শ্লোক প্রমাণ নহে, তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারেন।। 

(প্রশ্ন)--বাঃ বাঃ! পরাশর এবং কাশনাথের প্রমাণও মানিবেন না ? 

(উত্তর )-_বাঃ বাঃ! তুমিকি ব্রহ্গারও প্রমাণ মানিবে না? পরাঁশর এবং 

কাশীনাথ অপেক্ষ। ব্রদ্ধা কি শ্রেষ্ঠ নহেন? যদ্দি তুমি ব্রহ্মার শ্লোকগুলি না 
মান তবে আমি পরাশর এবং কাশীনাথের শ্লোকগুলি মানিনা। (প্রশ্ন )-- 

তোমার শ্লোকগুলি অসম্ভব বলিয়। প্রমাণ নহে । কারণ সহ ক্ষণ ত 

জম্মকালেই কাটিয়া মায়, তবে নিবাহ বিরূপে ভইতে পারে? আর এ সময়ে 

বিবাহের কোনও ফলও দেখ! যায় না? (উত্তর )--মদ্দি আমার শ্লোকগুলি 

অসম্ভব হয়, তবে তোমার শ্লোকগুলিও অসম্ভব । কারণ আট, নয় এবং 

দশ বশুসর বয়সে বিবাহ নি্ষল। কন্যার ষোড়শ বগুসরের পর চতুবিংশতি বর্ষ 
পর্যন্ত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে, পুরুষের নীর্ময পরিপক্ক ও শরীর বলিষ্ঠ 
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হওয়াতে এবং স্ত্রীর গর্ভাশয় পুণ ও শরীর সবল হওয়াতে সন্তান উত্তম 
হইয়া থাকে 1% 

অষ্টম বর্ষীয় কন্যার সম্ভান হওয়া যেরূপ সম্ভব, গৌরী এবং রোহিনী 
প্রভৃতি নাম দেওয়াও সেইরূপ অযৌক্তিক । যদ্দি কন্যা গৌরবর্ণা না| হয়, কিন্তু 
কৃষণবর্ণ] হয়, তবে তাহার গৌরী নাম রাখা বৃথ1। গৌরী মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী 

বহদেবের স্ত্রী ছিলেন। তোমর1। পৌরাণিকেরা তাহাদিগকে মাতৃতুলয। মনে 
কর। যখন কন্যা মাত্রেই গৌরী প্রভৃতি ভাবনা করিতেছ, তখন আবার 
তাগাদিগকে বিবাহ কর! কিরূপে ধর্মসঙ্গত এবং সম্ভবপর হইতে পারে! স্থৃতরাং 
তোমাদের ও ন্ামার্দের ছুই ছুইটি করিয়। শ্লোকই মিথ্য।। আমরা যেমন 
ব্রল্মোবাচ” বলিয়! শ্লোক রচনা! করিয়াছি, তাহাদের গ্লোকপ্টলিও সেইরূপ 
পরাশরাদ্দির নামে রচিত হইয়াছে । অতএব এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ 
করিয়া বেদের প্রমাণ অনুসারে সকল কর্ম করিতে থাক। দেখ মনুতে 

লিখিত আছে £__ 

্্রীণি বর্ষাগ্যুদীক্ষেত কুমার্য[তুমতী সতী । 
উদ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিমূ॥ মন্তুৎ (৯৯০ )। 

* উপযুক্ত সময় অপেক্ষা নান ব্যস্ক দ্্রীপুরুষের গর্ভাধান সম্বন্ধে মুনিঝর ধন্বস্তরি 
এতে নিষেধ করিয়াছেন ১-- 

উনষোড়শবর্ষাযা মপ্র প্রঃ পঞ্চবিংশতিম্। 

যগ্যাঁধতে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপগ্ঠতে ॥ ১ ॥ 

জাতে! বা ন চিরজ্ীবেৎ ভীবেদ। দুর্ববলেন্দ্িয়ঃ। 

তম্মদত্যন্তবখলয়ং গভাদানং * কারয়েৎ ॥ ২ ॥ 

সুঞ্ুত শাবরম্থানে অঃ ১০ শ্লোক ৪৭1৪৮ 

অর্থ- যোল বৎসরের ন্যুন বয়স্কা জীতে পচিশ বৎসরের নুন বয়স্ক পুরুষ গর্ভীধান 

করিলে সেই কুক্ষিস্থ গর্ভ বিপন্ন হয় অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়! উৎপন্ন 

হয়ন! : ১ ॥ অথবা উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘকাল পর্যাস্ত ভীবিত থাকে নাঃ জীবিত থাকিলেও 

ছুর্বালেন্তিয় হয়। এই জন্য অতি অঙ্ল বয়স্কা স্ীতে গর্ভ স্বাপন করিবে না। ২। 

ঈদুশ শাঙ্বোক্ত নিয়ম ও ক্ষ্টিকরন দেখিলে ও বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে 
উহ্বাই সিদ্ধ হয় যে, ফোল বৎসরেপ নান বয়ঙ্কা স্ত্রী এবং ২৫ বৎসরের নুন বয়স্ক পুরুষ 
কখনও গভাধানের উপযুক্ত নহে। যাহারা এই সকল নিয়মের বিপরীত আচরণ 

করে; তাভারা ছুঃখওাগী হয়। 
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কন্যা রজন্বল। হইবার পর, তিন বৎসর পধ্যস্ত পতি অন্বেষণ করিয়। ব্বসদৃশ 
পতিলাঁভ করিবে । যেহেতু প্রত্যেক মাসে রজোদর্শন হয়, সুতরাং তিন 

বগুসরে ছত্রিশ বার রজোদর্শনের পর বিবাহ কর1 উচিত, তথপুর্বের্ নহে। 

কামমামরণাতিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যতুমত্যপি। 
ন চৈবৈনাং প্রচ্ছেতূ, গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ মনুণ (৯৮৯ )। 

বরং পুত্র কন্ঠ মৃতু পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকুক, তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ 
পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ কর্ণ স্বভাবযুক্ত (বরকম্ার ) বিবাহ হওয়া কখনও উচিত 

নহে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, পূর্বেরধাক্ত সময়ের পুর্বে এবং অসদৃশ ( বরকন্যার ) 
মধ্যে বিবাহ হওয়। অনুচিত । 

(প্রশ্ন)--বিবাঁহ কি মাতা। পিতাঁর অধীনে হইবে ? ন। বর কম্যার অধীনে হইবে ? 

(উত্তর )-__বিবাহ বর কন্যার ইচ্ছাধীন হওয়া উত্তম। মাতা পিতা বিবাহের 
কথ। বিবেচনা করিলেও বরকন্ঠার প্রসন্নহ1 ব্যতীত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। 

কারণ পরস্পরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধ নিতান্ত কম হয় 

এবং উত্তম সন্তান জন্মে। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে সর্বদা ক্লেশ 

হইতে থাকে। বিবাহের প্রয়োজন মুখ্যতঃ বর কন্যার, মাতা পিতার নহে। 
বরকন্যার মধ্যে প্রসন্নতা থাকিলে তাহারাই ম্তুখী হয়, বিরোধে তাহারাই 

ছুঃখভোগ করে । আর-_ 

সম্তুষ্টো৷ ভাধ্যয়া ভর্তা ভরত? ভার্ধ্যা তৈব চ। 
যন্মিম্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ গ্রুবম্ ॥ মনু (৩৬০ )। 

যে পরিবারে স্ত্রীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষের প্রতি স্ত্রী সর্বদা প্রসন্ন থাকে; 

সেই পরিবারে আনন্দ, লক্ষী এ”ং বীপ্ডি অবস্থান করে। যেখানে বিরোধ 

ও কলহ হয়, সেখানে ছুঃখ, দারিজ্র্য ও নিন্দা নিবাস করে। ম্থতরাং যেরূপ 

সবয়ন্থর প্রথা আর্ধ্যাবর্তে পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত ছিল সেই বিবাহই উত্তম । 

যখন স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদের বিদ্যা, বিনয়, 

শীল, রূপ, আয়ু$ বল, কুল, এবং শরীরের পরিমাণাদি যথাযোগ্য হওয়া! উচিত। 
যে পর্য্যন্ত ইহাদের মিল না হইবে সে পধ্যস্ত বিবাহে কোনই হ্খ হয় না। 

বাল্যকালে বিবাহেও সুখ হয় ন। 
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। 

যুব! স্ৃবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং 
1 1 । ] । 

ধীরাপঃ কবয় উন্য়ন্তি স্বাধ্যোও মনস। দেবয়ন্তঃ ॥ ১ ॥| 

খ০। মণ ৩। সূ ৮। মং ৪ ॥ 

। ] 

আ. ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ শবছুঘাঃ শশয়। অগ্রহুপ্ধাঃ। নব্যানব্য। 

1 চি । । 

যুবতয়ো৷ ভবন্তীম হদ্দেবানামনুরত্বমেকমূ ॥ ২॥ 

ধত। মণ ৩। সু ৫৫। মং ১৬॥ 

রর রর 1 1 

পুববীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবন্তো রুষসো৷ জরয়ন্তীঃ। মিনাতি 

। 

শ্রিয়ং জরিমা তন্নামপ্যু নু পত্থীর্বষণো জগম্যুঃ ॥ ৩ ॥ 

খণ। মণ ১। সৎ ১৭৯। মং ১॥ 

যে পুরুষ ( পরিবীতঃ ) সুষ্ঠুরূপে যজ্জঞোপবীত ধারণ ও ব্রক্ষচর্য্য সেবন দ্বার! 

বিদ্বান এবং ন্শিক্ষিত হইয়া, (সুবাঁসাঃ) সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্বক, 
্রক্ষচর্যযযুক্ত (যুবা) পুর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, বিস্তাগ্রহণ করিয়া গুহা শ্রমে 
( আগাৎ) প্রবেশ করেনঃ (স, উ) তিনিই দ্বিতীয় বিস্ভাজন্মে (জায়মানঃ ) 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া! (শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাষৃক্ত ও মঙ্গলকারী 
(ভবতি ) হন। ((স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানশীল, ( মনস। ) বিজ্ঞান দ্বার ( দেবয়ন্তঃ) 
বিষ্যোন্নতিকামী, ( ধীরাসঃ) ধৈর্যশালী ( কবয়ঃ) বিদ্ধানেরা (তম্) সেই 
পুকষকে ( উন্নয়স্তি ) উন্নতিশীল করিয়1 প্রতিষ্ঠিত করেন। আরে স্ত্রী পুরুষ, 

ব্রন্ষচধ্য ধারণ, বিস্ভা এবং স্তুশিক্ষা গ্রহণ না করিয়। বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে 

তাহারা নষ্ভ্রষট হইয়৷ বিদ্বান্দিগের মধ্যে সন্মান প্রাপ্ত হয় না। ১॥ 
( অপ্রন্থপ্ধাঃ ) যে সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন কর! হয় নাই, সেই ( ধেনবঃ ) 

সকল গাভীর ম্যায় (অশিশ্বীঃ) ধাহাদের বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে, 

( শব্ছধাঃ) ধাহারা সকল প্রকার সাচার পালন করেন এবং ( শশয়াঃ) 
বাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, ( নব্যা নব্যাঃ) নব নব শিক্ষা ও 
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অবস্থায় পরিপুণ ( ভবস্তী) হইয়াছেন (যুবতয়ঃ) সেই পুর্ণযৌবনা স্ত্রীসকল 
(দ্বেবানাম্) ব্রহ্ষচর্যের স্ুনিয়মে পুর্ণতাপ্রাপ্ত বিদ্বান্দের ( একম্) অদ্বিতীয়, 

( মহত) মহান্ ( অন্থরত্বম্ ) প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, শিক্ষাুক্ত ও প্রজ্ঞায় আনন্দভোগের 

তন্ব প্রাপ্ত হইয়া তরুণ পতি লাভ করিয়া! ( আধুনয়ন্তাম্) গর্ভাধান করুন। 
তাহার! কখনও জ্রমক্রমেও বাল্যাবস্থায় মনে মনেও পুরুষের চিস্তা করিবেন না। 

এইরূপ কার্াই তীহাদ্দের ইহলোক এবং পরলোকে সুখের সাধন । বালাবিবাহের 

দ্বার পুরুষ অপেক্ষা স্্রীলোকেরই অধিক নাশ হইয়া থাকে | ২॥ 

যাহাতে (নু) শীত্ব (শশ্রমানাঃ ) অত্যন্ত পরিশ্রমী ( বৃষণঃ ) বীর্যযপিঞ্চনে 
সমর্থ ও পুর্ণযৌবনসম্পন্ন পুরুষ ( পত্বীঃ) যুবতী প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ( জগমুাঃ ) লাভ 

করিয়া পুর্ণ শতবর্ষ বা ততোধিক আয়ু আনন্দের সহিত ভোগ করিতে এবং 

পুত্র পৌত্রার্দির সহিত মিলিত থাঁকিতে পারে স্ত্রীপুরুষ সর্বধ্দা সেইরূপ আচরণ 
করিবে । যেহেতু ( পুববাঁঃ ) পুর্বববস্তী (শরদঃ) শরদ খু সকল এবং 
( জরয়স্তীঃ ) বার্ধক্য আনয়নকারী ( উষসঃ ) উষা কাল, (দোষ) রাত্রি এবং 

(বন্তো) দিন ( তনুনাং) শরীরের (শ্রিয়ং ) শোভাকে, বল এবং সৌন্দর্যকে 
( জরিম1 ) দূরীভূত করিয়া অতিশয় বাদক আনয়ন করে, ( অহং) আমি, স্ত্রী 
বাঁ পুরুষ, (উ) উত্তমরূপে (অপি) নিশ্চয়, ব্রহ্মচর্ধা দ্বারা বিদ্যা, স্ুশিক্ষা, 

শারীরিক ও আত্মিক বল এবং যৌবন প্রাপ্ত হইয়া! বিবাহ করিব। ইহার 
বিরুদ্ধ কার্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়৷ বিবাহ কখনও নুুখদায়ক হয় না। ৩॥ 

যতদ্দিন খষি মুনি এবং রাজা মহারাজ। প্রভৃতি আধ্যের! ব্রক্ষচধ্য ঘবারা 

ব্ছ্যাধ্যয়ন করিয়। ব্বয়ন্বর বিবাহ করিতেন, ততদিন পধ্যস্ত এদেশের সর্ববদ। 

উন্নতি হইতেছিল। যখন হইতে ব্রঙ্মাচ্যা দ্বার! ন্গ্ভাধ্যয়ন রহিত হইল এবং বাল্যাবস্থায় 
পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীন বিবাহ হইতে লাগিল, তখন হইতে আর্্াবর্ত 

দেশে ক্রমশঃ অকল্যাণ হইতে লাঁগিল। অতএব এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া 
সজ্জনগণ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে ন্বয়ংবর বিবাহ করিবেন। বিবাহ বর্ণানুক্রম 

অনুসারে করিবে এবং বর্ণন্যবস্থাও গুণ কর্ম্ম স্বভাব অনুসারে হওয়৷ উচিত। 

(প্রশ্ন )--যাহার মাতা পিতা ব্রাঙ্গণ সে ব্রাঙ্ষণী বা ব্রাহ্মণ হইবে । কিন্ত 

মাত! পিত। ভিন্ন বর্ণের হইলে তাহাদের সন্তান কি কখনও ব্রাক্মণ হইতে পারে ? 

(উত্তর )--হ, অনেক হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও ; যেমন ছান্দোগ্য 

উপনিষদে অজ্ঞাতকুল জাবাল খধি, মহাভারতে ক্ষত্রিয় বর্ণের বিশ্বামিত্র এবং 

চগ্াল কুলের মাতঙ্গ খাষি ত্রাঙ্গণ হুইয়াছিলেন| সেইরূপ ঘিনি এখনও উত্তম বি্া 
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ও ম্বতাব সম্পন্ন, তিনি ব্রাঙ্মণ হইবার উপযুক্ত । মুর্খ শুন্্র হইবার যোগ্য এবং 
ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। 

(প্রশ্ন )-_ভাল, রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন শরীর কিরূপে পরিবপ্তিত হইয়া 
অন্য বর্ণের যোঁগা হইবে? 

( উত্তর )--রজোবীধ্যের যোগে ব্রাহ্মণ-শরীর হয়না কিন্তু 

স্বাধ্যায়েন জপৈ হোমৈস্ত্রেবিষ্েনেজ্যয়। স্থতৈঃ | 

মহাযজ্ঞেশ্চ যজ্রৈশ্ ব্রান্সীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ মনুৎ (২২৮) ॥ 

ইহার অর্থ পূর্বেব বল হইয়াছে । এস্থলেও সংক্ষেপে বল] যাইতেছে ;-- 

( স্বাধ্যায়েন ) অধায়ন ও অধ্যাপনা দ্বার (জপৈঃ) চিন্তা করা! এবং অচ্যের 
ঘবারা করান তদ্দ্ারা, ( হোমৈঃ) নানাবিধ হোমানুষ্ঠান দ্বারা, (ভ্রেবিদ্ধেন ) 

শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ, জান এবং শ্বর উচ্চারণ সহকারে সমগ্র বেদের অধ্যয়ন ও 

অধ্যাপন। দ্বারা, ( ইজ্যয়া ) পৌর্ণমাসী ইঞ্টি ইত্যার্দির অনুষ্ঠান দ্বারা, ( স্ুতৈঃ ) 

পুর্বেবাস্ত বিধি অনুযায়ী ধশ্মানুসারে সন্তানোশুপত্তি দ্বার, ( মহাযজ্ৈশ্চ ) পূর্বোক্ত 

্রহ্ষষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃ, বৈশ্বাদেবযজ্ঞ এবং অতিথি যজ্ঞন্বারা, ( যজৈৈশ্চ ) 
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিদ্বানৃদ্িগের সঙ্গ ও সন্মান, সত্যভাষণ ও পরোপকারাদি 
সত্য কন্ম এবং শিল্প-বিভ্ভাদি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া ছুষ্টাচার বঙ্ভন পূর্বক 
শ্রেষ্ঠাচার প্রতিপালন দ্বারা (ইয়ং) এই (তনুঃ) শরীর (ব্রাঙ্গী) ব্রহ্মণা 
(ক্রিয়তে ) করা যায়। এই শ্লোকটি কি তুমি মান না? (প্রশ্ন)-__মানি। 

(উত্তর )--তবে কেন রজোবীর্যোর সংযোগে ব্ণব্যবস্থা মান? (প্রশ্ন )- 

আমি এক মানি না, কিন্তু ব্ লোৌকপরম্পরাক্রমে এইরূপই মানিয়। থাকে । 

তুমি কি পরম্পরাঁও খণ্ডন করিবে? (উত্তর)--না। তোমার বিপরীত 
বৃদ্ধকে না মানিয়া খণ্ডনও করিতেছি। (প্রশ্র )-আমার বুদ্ধি বিপরীত, 

আর তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ, ইহাতে প্রমাণ কি? (উত্তর)--গ্রমাণ এই যে, 

তুমি পাঁচ অথবা সাত পুরুষের বর্তমান প্রথাকে সনাতন ব্যবহার মনে করিতে । 

আর আমি বেদ এবং সৃষ্টির প্রারস্ত হইতে আজ পধাস্ত পরম্পর! স্বীকার 
করিতেছি । দেখ, পিতা শ্রেষ্ঠ হইলেও পুত্র দুষ্ট এবং পুন্র শ্রেষ্ট হইলেও 

পিতা দুষ্ট দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা ছুষট দেখা 

মায়। অতএব তোমর। ভ্রমে পতিত হইয়াছ। দেখ, মনত মহারাজ কি 

ব্লিয়াছেন_ 



৮৮ সত্যাথ-প্রকাশঃ 

যেনাস্ত পিতরো যাতা৷ যেন যাত। পিতামহাঃ | 

তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গছন্নরিধ্যতে ॥ মনুৎ (81১৭৯) ॥ 

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলিয়াছেন সেইপথে সন্তানও চলিবে। কিন্তু 

(সতামূ) য্দি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন্, তবে তাহাদের পথে চলিবে। 
য্দি পিতা পিতামহ ষ্ট হন, তবে তাহাদ্দের পথে কখনও চলিবে না। কারণ 

্রষঠ ধাতব! পুরুষদিগের পথে চলিলে কখনও ছুঃখ হয়না। তুমি ইহা মান 
কিনা? (প্রশ্ন), হা, মানি। (উত্তর)-_আর দেখ, পরমেশ্বর 
কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত বাক্যই সনাতন। যাহ বেদবিরুদ্ধ, তাহ! কখনও 

সনাতন হইতে পারে না। এইরূপ সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য কি না? 

( প্রশ্ন )-_-মবশ্য কর্তব্য । ( উত্তর )--যে এইরূপ মানে না তাহাকে বল যে, 

ষর্দি কোন পিতা দরিপ্তর হয় ও তাহার পুত্র ধনাঢ্য হয়, তবে কি সে পিতার 
দারিজ্র্যের উপর অভিমান করিয়া ধন পরিত্যাগ করিবে? যাহার পিতা অন্ধ 

সেই পুত্র কি নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিবে? যাহার পিতা কুকর্্মা সেই পুত্রও কি 
কুকম্মই করিবে ? না, না। কিন্তু পুর্ববপুরুষের সগুকন্ম সমুহ গ্রহণ এবং ছুষ্টকর্ধ্ম 
সমূহ পরিত্যাগ কর! সকলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । যদি কেহ রজোবীর্য্যের 

মংষোগ হইতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানে এবং গুণ কর্মের সংযোগে ইহা মানে না 

তবে তাহাকে লিজ্ঞাসা করা উাচত যে, কেহ ত্ববণ্ণ পরিত্যাগ করিয়। নীচ, 

অন্ত্যজ, খ্রীষ্টান অথবা! মুসলমান হইয়া গেলে তাহাকেও ত্রাঙ্ষণ বলিয়া স্বীকার 
করনা কেন? এস্থলে তুমি ইহাই বলিবে যে, যেহেতু সে ব্রাহ্মণের কাধ্য 
ত্যাগ করিয়াছে এইজন্য সে ব্রাঙ্মণ নহে। তাহাতে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে 
যে সব ক্রাহ্গণ উত্তম কল্ম করেন তাহারাই ব্রাঙ্গণ এবং যদি নিম্ন বর্ণের কেহও 

উচ্চবর্ণের গুণ কর্া স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকেও উচ্চবর্ণে এবং যদি 
কেহ উচ্চবর্ণ হইয়াও নীচ কনম্ম করে তবে তাহাকেও নীচবর্ণের মধ্যে গণনা 

কর! অবশ্য কর্তব্য । (প্রশ্ন) 

|] | 

্রাহ্মণোহস্ত মুখসাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। 

] 1 । 

উর তদহ্য যদৈশ্যঃ পদভ্যা্” শুক্র অজায়ত ॥ 



চতুর্থ সমুল্লাস ৮৯ 

ইহা যজুর্বেধদের একত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্র। ইহার অর্থ এই যে, 
ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় ধাহু হইতে, বৈশ্য উর্ধ হইতে এবং শূদ্র চরণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং যেমন মুখ বাহ হয়না এবং বান 
মুখ হয়না, সেইরূপ ব্রান্ধণ ক্ষত্রিয়াদি হয়না এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারেনা । (উত্তর)_তুমি এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছ তাহা ঠিক নহে। 
কারণ এস্থলে পুরুষ অর্থাত নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি। তিনি 
নিরাকার বলিয়া! তাহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারেনা । মুখাদি অঙ্গবিশিষট 
হইলে তিনি পুরুষ অর্থাৎ বাপক নহেন। আর ব্যাপক না! হইলে তিনি 
সর্বশক্তিমান, জগতের অফ্টা, ধর্তা, প্রলয়কর্তী, জীবদিগের পাঁপপুণ্যের জ্ঞাতা, 
নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, জজ এবং অমর ইত্যার্দি বিশেষণধুক্ত হইতে পারেন না। 
অতএব ইহার অর্থ এই যে, ধিনি (তস্য) পুর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টিতে 
মুখের ম্যায় সকলের মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ, তিনি (ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ । (বাহ) 
“বাহুবৈর্ব বলং বাভ্র্বৈব বীর্ধ্যম্ত ( শতপথ ব্রাহ্মণ )। বল বীর্যের নাম বাহু। 
এই সকল যাহার মধ্যে আধক, তিনি (রাজগ্যাঃ ) ক্ষত্রিয়, (উর) কটির 
অধোভাগ এবং জান্ুর উপরিভাগের নাম উর্ধ[। যিনি সকল পদার্থের জন্য 
সকল দেশে উপ্ননলে গমনাগমন করেন, তিনি (বৈশ্যঃ) নৈশ্য । আর ( পল্তাং) 
যে ন্ক্তি পদ বাঁ নিন্ম অঙ্গের ম্যায় মুর্খতাদি ছুগ্ডণ বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি 
শূদ্র। অন্যত্র শতপথ ব্রাঙ্ষণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। 

যেমন__ 

যম্মাদেতে মৃখ্যান্তম্মান্মুখতোহাস্জ্যন্ত ইত্যাদি । 

যেহেতু ইহারা মুখা, অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এইরূপ বুল! 

সঙ্গহ। অর্থাৎ যেমন সকল অঙ্গের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ যে মনুস্যজ!তির 

মধ্যে সম্পুর্ণ বিষ্ভা এবং উত্তম গুণ-কর্দ-স্বভাবসম্পন্নঃ তাহাকে উত্তম ত্রাজ্মণ 

ঝলে। প্রমেশ্বর নিরাকার বলিয়! তাহার মুখাঁদি অঙ্গই নাই, ন্ৃতরাং যুখাদি 
হইতে উৎপন্ন হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রের বিবাহের ম্যায় অসম্ভব । যদি মুখার্দি 

অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ আদি উৎপন্ন হইত তবে তাহাদের আকৃতিও উপাদান 

কারণের সদৃশ হইত । যেমন মুখের আকার গোল, সেইরূপ তাহাদের শরীরও 

মুখের গ্ায় গোলাকার হওয়া! উচিত। ক্ষত্রিয্বের শরীর বাহুর স্থায়, বৈশ্টের 

উরপ্প ম্যায় এবং শুপ্র্রের শরীর পায়ের ন্যায় আকৃতিনিশিষ্ট হওয়া উচিত। 

ও) 



৯১০ সত্যাথ-প্রকাশঃ 

কিন্তু তাহা হয়না । যদি কেহ তোমাকে প্রশ্ন করে যে, যাহারা যাহার। মুখাদি 
হইতে উতুপন্ন হইয়াছিল তাহাদের ব্রাহ্গণার্দি সংজ্ঞা হউক কিন্তু তাহাও 

স্োমাদের হইতে পারেনা । কারণ অপর সকলে যেমন গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন 

হয় তৌমরাও সেইরূপ হইয়াছ। তুমি মুখার্দি হইতে উৎপন্ন না হইয়াও 

ব্রা্ষণ।দি ( সংজ্ঞার ) অভিমান করিতেছ। অতএব তোমাদের উক্ত অর্থ নিরর্৫ঘক। 
আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহাই সত্য । এইরূপ অন্যত্রও কথিত হইয়াছে, যথা ১ 

শুর্দো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রা্গণশ্চৈতি শুন্রতাম্ । 
কব্রিয়াজ্জাতমেবস্ত বিদ্যাদবৈশ্টাভখৈব চ ॥ মনুণ (১৬৫) ॥ 

যদ্দি কেহ শুদ্রকূলে উৎপন্ন হইয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথন৷ বৈশ্যের গুণ-কর্ধু- 

স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে সে শুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবে। সেইরূপই 
কেহ ব্রাহ্মণ, কতরিয় অথব। নৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শুন্দরের গুণ-কর্্-স্বভাব 
বিশিষ্ট হইলে শুর হইবে। এইরূপে কেহ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া ব্রাহ্মণ অথব। শুক্স সদৃশ হইলে, ব্রাক্ষণ অথব! শুদ্্রই হইয়1 যায়। অর্থাৎ 

যে পুরুষ বা' স্ত্রী, চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে, সে সেই বর্ণে ই 
গণ্য হইবে। 

র্মমচর্্যয়া! জঘন্য বর্ণ? পূর্বষং পুর্ব্বং বর্ণমাপগ্ভতে জাতিপরিরুভে ॥১। 
অধর্মচরয্যয়া পূর্বের্বা বর্ণে! জঘন্যং জঘন্য বর্ণমাপগ্ভতে জাতিপরিরৃতে৷ ॥২। 

ইহা আপন্তদ্বের সুত্র । অর্থ_-ধন্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বণ স্বর্ণ অপেক্ষা 

উচ্চ উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে যে বর্ণের উপযুক্ত, সে সেই বর্ণে গণ্য হইবে ॥ ১॥ 

সেইরূপ অধন্ীচরণ ভ্বার1 পূর্ব পুর্ব অর্থাড উচ্চ উচ্চ বর্ণের মনুষ্য নিজ বর্ণ 
অপেক্ষা নিন্ম বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণ্য হইবে । ২॥ পুরুষেরা যেমন স্ব স্ব 
বর্ণের যোগা হয় তেমন শ্ত্রীলোকদের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে । এতদ্দার। সিদ্ধ 

হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা, হইলে. স্কল বর্ণ নিজ নিজ গুণ-কর্-্থৃভাববিশিষ্ট 

হইয়া শুদ্ধতার সঙ্গে থাকিবে । ব্রাঙ্গণকুলে কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্টা অথবা 
শৃ্রব না থাকে; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুর্জ বর্ণও বিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ 

বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তাহাতে কোন বর্ণের নিন্দা বা অযোগ্যতা 

হইবে না। 



চতুর্থ সমুল্লাস ৯১ 

(প্রশ্ন )--যদ্দি কাহারও একটি মাত্র পুত্র বা কগ্তা থাকে এবং সেই পুত্র বা 
কন্যা অন্য বর্ণে প্রবিষী হয়, তবে তাহার মাত পিতার সেবা করিবে কে ? 
তাহাতে বংশনাশও ঘটিবে। ইহার কি ব্যবস্থা হওয়! উচিত? 

(উত্তর )--কাহারও সেবাভঙ্গ অথবা বংশনাঁশ হইবে না। কারণ তাহারা 

নিজ নিজ পুত্র কন্যার পরিবর্তে বিষ্যাসভা ও রাঁজসভার বাবস্থান্ুসারে স্ববর্ণযোগা 
অনা সন্তান প্রাপ্ত হইবে। স্ুতরাং কোন অবাবস্থা হইবে না। 

এই বর্ণবাবস্থা' কম্ঠার ষোড়শবর্ষে এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষে গুণকর্ন্ানু- 
সারে পরীক্ষাপর্বক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক । এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় বর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্যবর্ণের সহিত 

বৈশ্বার এসং শূত্রবর্ণের সহিত শুক্জার বিবাহ হওয়া উচিহ। তাহা হইলেই 
স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে যাথোচিত কর্ম এবং পারস্পরিক শ্রীতি থাকিবে । চারিবর্ণের 

কর্তবা করা এবং গুণ এইরূপ 2-- 

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা । 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ত ॥ ১॥ মনুণ (১। ৮৮) ॥ 
শমে! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞান বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥ 

ভঃ গীঃ ( অঃ ১৮। শ্লোঃ ৪২ ॥ 

ব্রাহ্মণের অধায়ন, অধাপন, যত করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ এই 

ছয়টি কর্ম । কিন্তু “প্রতিগ্রহ প্রতাবর£, (মনু )। অর্থাৎ (প্রতিগ্রহ ) গ্রহণ 
করা হীন কন্্ম। ১ ॥ (শমঃ) মনে মনে কুকম্্ করিবার ইচ্ছাও ন1! করা 
এবং মনকে কখনও অধন্মে প্রবৃত্ত হইত না দেওয়া, ( দমঃ ) শোত্র ও চক্ষরাদি 

ইন্জিয় সমুছকে অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধন্ধে পরিচালিত করা; 

( তপঃ ) সর্বদা ব্রজ্মচারী ও জিতেন্দ্িয় হইয়। ধশ্ানুষ্ঠান করা ; €( শৌচ ) £-_ 

অন্ভির্গাত্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। 
বিচ্াতপোভ্যাং ভূতাত্ম। বুদ্ধিজ্ঞণনেন শুধ্যতি ॥ মনু (৫1 ১০৯) ॥ 

জলঘ্বার1 বাছা অঙ্গ, সত্যাচরণ ত্বার! মন, বিষ্তা! ও ধর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্বা 
এবং জ্বানত্বার। বুদ্ধি পবিত্র হয়। আভ্যন্তরীণ রাগছ্েষাদি দ্বোষ এবং 
বাহিরের মল দূর করিয় শুদ্ধ থাক, অর্থা সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্য গ্রহণ 
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ও অসত্যবর্ডভন দ্বার! নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া যায়। (ক্ষাস্তি ) অর্থাত নিন্দা-স্তুতি, 
হৃখ-ছুঃখ, শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হানি-লাভ, মান-অপমানাদি হর্ষ-শোক পরিত্যাগ 
করিয়৷ ধর্মে দৃটনিশ্চয় থাঁকাঃ ( আর্জব ) কোমলতা, নিরভিমান, সরলতা ও 

সরল স্বভাব রাখা 'এবং কুটিলতার্দি দোষ পরিত্যাগ করা; (জ্ঞান ) 
সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শান্ত অধ্যয়ন করিয়! অধ্যাপনা! করিবার সামর্থ্য ; বিবেক 
অর্থাৎ সত্যনিণয়, যে বস্তু যেমন, তাহাকে সেইরূপ জানা অর্থাৎ জড়কে জড় 
এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা; (বিজ্ঞান) পৃথিণি হইতে 

পরমেশ্বর পর্যাস্ত যাবতীয় পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া এ সকলকে যথোচিত 

কাষ্যে প্রয়োগ করা; ( আস্তিক্য ) বেদ, ঈশ্বর ও মুক্তিতে বিশ্বাস; পরর্ববজন্ম 

ও পরজন্ম মানা; ধর্মা, বিদ্যা ও সতসঙ্গ: এনং মাতা, পিভা, আচাধা ও 

অতিথিসেবাকে কখনও পরিত্যাগ না কর। এবং কখনও নিন্দা না করা৷ ২॥ 

এই পঞ্চদশ কর্মা ও গুণ ব্রাচ্ষণ বর্ণের মন্ুফোর মধো অবশ্থাই থাক উচিত। 
ক্ষত্রিয় ১. 

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেধ চ। 

বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ ১ মন্ুণ (১৮৯) ॥ 

শোর্য্যং তেজো৷ ধৃতি-দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমূ । 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কন্মম স্বভাবজমৃ ॥ ২ 

ভৎ গীৎ ( অধ্যায় ১৮। শ্লোক ৪৩) ॥ 

হ্যায়ামূুসারে প্রজারক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিতাগপূর্ধবক শ্রেষ্ঠদিগকে 
সম্মান এবং ছুষ্টদ্িগকে তিরস্কার করা, সর্বব প্রকারে সকলকে পালন করা; 

(দান) বিষ্ভাধন্মে প্রবৃত্তি ও ন্থপাত্রের সেবায় ধনাদি সামগ্রী ব্যয় করা? 

( ইজ্য!) অগ্নিহোত্রাদি যঙ্ঞ করা ও করান; ( অধায়ন ) বেদাদি শাস্ত্র সমুহের 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন।; ( বিষয়েযুণ ) বিষয়সমূুহে আসক্ত না হইয়া! সর্ববদা 

জিতেক্স্িয় এবং শরীর ও আত্মায় বলনান্ থাকা।১॥ ( শৌধ্য ) একাকী 

শত সহমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভীত না হওয়া; ( তেজঃ ) সর্ববদা তেজস্থী 

অর্থাৎ দীনতাশৃন্য, প্রগল্ভ এবং দু থাকা; (ধৃতিঃ) ধে্যবান্ হওয়]; 

( দাক্ষ্য ) রাজা প্রজা সন্ন্ধীয় ব্যব্গরে এবং সকল শান্তর অতিশয় নিপুণ 

হওয়া; (যুদ্ধ) যুদ্ধে দৃঢ় ও নিঃশঙ্ক থাকা, কখনও তাহাতে পরান্ুখ »1 

হওয়া ও পলায়ন না! করা; অর্থ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিতরূপে 



চতুর্থ সমুল্লাস ৯৩ 

বিজয় হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবে, যদি পলায়নে বা শত্রুকে প্রতারণা 
করিলে বিজয় লাভ হয়, তবে তাহা করা; (দান) দানশীল থাকা; 
(ঈশ্বরতান) পক্ষপাতশুন্ হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার কর1: 
বিচারপূর্ববক দান করা; প্রতিজ্ঞ। পুর্ণ করা এবং কখনও প্রা জ্ঞা ভঙ্গ হইতে 

ন1 দেওয়!_-এই একাদশটি ক্ষত্রয়ের কর্ন এবং গুণ ॥ ২ ॥ বৈশ্য 8 

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ । 

বণিকৃপথং কুসীদং চ বৈশ্যাস্ত কৃষিমেবচ ॥ মনুৎ (১1 ৯০ )॥ 

( পশ্থরল্ষী ) গবাদি পশুর পালন এবং বুদ্ধি করা; (দান) বিদ্ধ ও 

ধঙ্দের বৃদ্ধি করিতে ও করাইতে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা; (ইজ) অগ্নি 

হোত্রাদ্দি যজ্ঞ করা, ( অধায়ন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা; (বণিক্পথ ) 

সর্বপ্রকার বাণিজ্য করা; (কুপীদ) শতকরা চারি আনা, ছয় আনা, আট 
আনা; বার আনা, ষোল আনা বা বিশ আনার অধিক হ্ৃদ্দ গ্রহণ না কর! এবং 

মূলধনের দ্বিগুণের অধিক অর্থাৎ এক টাক। দিয়া একশত বগুসরেও ছুই টাকার 

সধিক গ্রহণ না করা ও না দ্েওয়। এবং (কৃষি) কৃষিকাধ্য করা-_-বৈশ্যের 

এই সকল গুণ ও কন্মা। শুক্র £_ 

একমেব ভু শুদ্রস্ত প্রভূঃ কন্ম সমাদিশু | 

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রীধামনসুয়য়। ॥ মনুণ (১। ৯১॥) 

নিন্দা, ঈর্ষ্যা এবং অভিমানাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়। ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় 

এবং বৈশ্টদ্দিগের যথোচিত শুদ্রের সেবা কর! উচিত এবং তদ্দারাই জীবন যাত্রা 
নির্বাহ করা-_ইহ্থাই একমাত্র শুপ্রের গুণ এবং কম্ম ॥ 

এই সব বর্ণ সমুহের গুণ এবং কর্মাবিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল। যেষে 
বাক্তির মধো যে যে বর্ণের গুণ কম্ম থাকিবে সেই সেই বাক্তিকে সেই সেই 

বর্ণের অধিকার: দ্বান করিবে । এইরূপ বাবস্থা রাখিলে সব মনুষ্য উন্নতিশীল 

হইবে কারণ ইাতে উত্তম বর্ণের ভয়, হইবে, যে, তাহার সন্তান মুখত্বাদি 

দোষঘুক্ত হইলে, শুজ ৭ বলিয়া _গণা, হইবে। সন্তানদিগেরও_ ভয় থাকিবে যে 

মাম! পূর্বোক্ত আচারবাবহার ও বিস্যাসম্পন্ন না হইলে আমাদিগকে, 

শূক্প হইতে হইবে। .আর নিম্ব বর্ণেরও, উচ্চ বণস্থ হইবার, জন) উত্সাহ বৃদ্ধি 

পাইবে। বিদ্ধা এবং ধন্ম প্রচারের অধিকার ব্রাঙ্থণকে দিবে । কারণ তাহার! 
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পুর্ণ বিদ্বান এনং ধার্ট্িক বলিয়া সেই কার্য যথোচিত সম্পাদন করিতে পারেন। 

ক্ত্রিয়কে রাজ্যাধিকার দান করিলে রাজ্যের কখনও অনিষ্ট অথবা বিক্প হয় 

না। পশুপালন প্রভৃতির অধিকার বৈশ্বকেই দান করা উচিত; কারণ 

তাহারা এ কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারেন। শৃঞ্সের সেবাধিকারের কারণ 

এই যে, সে বিষ্াহীন এবং মুর্খ বলিয়া! বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্ধ্য কিছুই করিতে 

পারে ন! কিন্তু সে শারীরিক কার্য সবই. করিতে পারে। .এইরূপে সকল 

বরণকে স্ব স্ব. অধিকারে প্রবৃত্ত কর! রাজাদের কর্তব্য। 
বিবাহের লক্ষণ 

ব্রাহ্মোদৈব স্তধৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যস্তথাহস্থরঃ | 
গান্ধর্বেবা রাক্ষলশ্চৈব পৈশাচশ্চাষউমোহধমঃ ॥ মনুৎ (৩। ২১)॥ 

বিবাহ আট প্রকারের__প্রথম ক্রাঙ্গ, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্থ, চতুর্থ 

প্রাজাপত্য, পঞ্চম আম্থর, ষ্ঠ গান্ধরবব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। 

এই সকল বিবাহের ব্যবস্থা এইরূপ £-_ 

বরকম্যা উভয়ে যথোচিত ব্রক্ষচর্ধয ছার! পূর্ণ বিস্তাসম্পন্ন ধার্মিক ও সুশীল 

হুইবে। তাহাদেঞ্ পারস্পরিক প্রদন্নতার সহিত বিবাহ হওয়াকে “ব্রাহ্ম 

বিবাহ বলে। বিস্তৃত যজ্ঞে খাত্থিকৃকম্মে নিযুক্ত জামাতাকে সালঙ্কার1 কন্যা দান 

করাকে পদৈব” বিবাহ বলে । বরের নিকট হইতে কিছু লওয়ার পর বিবাহ হওয়াকে 

“আর্য” ধর্মোক্সতিকল্লে ছুই জনের বিবাছ হওয়াকে “প্রাঞ্জাপত্য”, বর এবং 

কণ্যাকে কিছু প্রদ্ানপুব্বক বিবাহ হওয়াকে “আম্মুর” অনিয়মে এবং অসময়ে 

বরকম্া উভয়ের স্বেচ্ছায় সংযোগ হওয়াকে গান্ধর্বৰ”, যুদ্ধ করিয়া, বলাতকার 

ত্বার! অর্থাৎ বলপুর্ববক ছিনাইয়া লইয়া অথবা কপটতার দ্বারা কস্তাগ্রহণ 

করাকে পরাক্ষদ” এবং নিজ্রিত। অথবা মদমত্তা কম্তার সহিত বলাশুকারপুর্ববক 

সমাগম করাকে “পৈশাচ* বিবাহ বলে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম 

বিবাহ সর্বেবাতুকৃষ্ট ; দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম; আর্ধ, আম্বর এবং গান্ধর্বৰ 

নিকৃষ্ট, রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ মহাজষ্ট । 
ন্বতরাং এইরূপ নিষ্ধারিত থাক! আবশ্বীক যে, বিবাহের পূর্বে বর-কন্থা 

নির্জন স্থানে মিলিত হইবে না । কারণ, যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের নির্জনবাস 

দোষাবহছ। কিন্তু যখন বর কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন 

্রন্ষচর্যযা্রাম এবং বিদ্া। পুর্ণ হইবার এক বগুসর অথবা ছয় মাস বাকী থাকে সেই 



চতুর্থ সমুলাস ৯৫ 

সময় পধ্যন্ত বরকম্যার প্রতিচ্ছবি (যাহাকে ফটো গ্রাফ বলা হয়) অথবা 
প্রতিকৃতি তুলিয়৷ কন্যাদের অধ্যাপিকারধধিগের নিকট কুমারের এবং কুমারের 
অধ্যাপকদিগের নিকট কন্যার প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে । যাহাদের চেহারার মিল 
হইবে তাহার্দের ইতিহাস অর্থাৎ জম্ম হইতে আরম্ত করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত জীবন 
চরিত্র থাকিলে তাহা অধ্যাপকের আনাইয়া দেখিবেন। যদ্দি উভয়ের মধ্যে 

গুণ কন্ম স্বভাণ্র সাদৃশ্য থাকে তবে যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হওয়া উচিত মনে 

হইবে সেই সেই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি ও ইতিহাস কন্যার এবং বরের হস্তে 
দিয়া বলিবে,_-“এ বিষয়ে তোমাদের যেরীপ অভিমত হয়, আমাদিগকে 
জানাইবে”। সেই দুইজন পরস্পরকে বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে একই 

সময়ে তাহাদের সমাবর্তন হইবে। যদি ইহার উভয়ে অধ্যাপকর্দিগের সম্মুখে 
বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে স্থানে; নতুবা কম্তার মাতাপিতার গুহে 
বিবাহ হওয়া উচিত। যখন তাহার! পরস্পর সম্মুবীন হইবে, তখন অধ্যাপকগণ 
অথব। কন্যার মাতাপিত৷ প্রভৃতি সঙ্ভনদিগের সম্মুখে ছুইজনের দ্বারা পরস্পর 

কথোপকথন এন শাস্ত্ার্থ করাইবে। যদ্দি কাহারও কোন গোপনীয় ব্যবহার 

সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহাও লিখিয়া একে অগ্ভের হস্তে দিয়! প্রশ্নোত্তর 
করিয়। লইবে। 

যখন উভয়ের মধ্যে বিবাহের জন্ গাঢ় প্রেম জন্মে, তখন হইতে তাহাদের 

ভোজ্য ও পানীয় সম্বন্ধে উত্তম ব্যবস্থ। হওয়া আবশ্টক। তাহাতে তাহাদের 

পূর্ব ব্রহ্ষচধ্য এবং বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চধ্যা ও ক্লেশ হেতু শরীর যে শীর্ণ হইয়াছিল 
তাহ। চন্দ্রকলার গ্ঠায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া! উঠিবে। 

পরে যে দ্দিন কন্ঠ রজস্বলা হইবার পর শুদ্ধ হইবে, সেইদ্দিন বেদী ও মগুপ 

রচন৷ করিয়া বহু সুগন্ধ দ্রব্য ঘ্বৃতাদি দ্বারা হোম করিবে । তখন বিদ্বান স্ত্রী- 

পুরুষদ্দিগকে যথোচিত সংবদ্ধনা করবে । অনস্তর যেদিন খাতুদানের জন্য 
উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সেইদিন *“সংস্কার-বিধি” গ্রস্থোক্ত বিধি অনুমারে সকল 

কর্ম করিবার পর মধ্যরাত্রিতে অথবা রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অতি প্রসন্নতার 

সহিত সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পুর্ববক বিবাহবিধি সম্পুর্ণ করিয়। নির্ভভনে 

অবস্থান করিবে । 

পুরুষ বী্য্যহ্থাপন ও স্ত্রী বীর্য্যাকর্ষণের বিধি অনুসারে কাধ্য করিবে। যতদূর 

সপ্তব ব্রহ্মচধ্যের বীর্য্য নষ্ট হইতে দিবে না। কারণ এ বীধ্য হইতে রজঃসংযোগে 

যে শরীর উৎপন্ন হইয়া! থাকে তাহাতে অপূর্বব উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে । গর্ভাশয়ে 
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বাধ্যপতনের সময় স্্রীপুরুষ উভয়ে স্থির থাকিনে এবং শাসিকার সম্মুখে নাসিক! ও 
চক্ষুর সম্মুখে চক্ষু রাখিনে, অর্থাৎ শরীর সরল ভাবে রাখিবে এবং অত্যন্ত 
প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, হেলিবে ছুলিবে নাঁ। পুরুষ নিজ শরীর শিথিল করিয়া 
রাখিবে। স্ত্রী বীধ্যগ্রহণের সময় অপান বায়ুকে উদ্ধে আকর্ষণ করিবে এবং 
যোনি উদ্ধে সঙ্কোচন পুর্ববক বীর্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপন করিবে | 
তাহার পর উভয়ে বিশুদ্ধ জলে সান করিবে । গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে বিদুষী স্ত্রী ত 
সেই সময়েই জানিতে পারে। কিন্তু একমাস পরে রঞজ্স্বল! না হইলে সকলেই 

ইহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে। অনন্তর শুণ্তি, কেশর, অশ্বগন্ধ1, ছোট এলাচ 
ও সালম গিশ্রি ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবার পর যাহ ঠাণ্ডা করিয়া 

রাখ। হইছিল তাহা উভয়ে থারুচি পান করিয়া নিজ নিজ শঘ্যায় পৃথক পৃথক 

শয়ন করিবে। প্রত্যেক বার গর্ভাধান কালে এই বিধি পালন করা উচিত। 

এক মাসের পর রজন্বল! ন1! হইলে গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা হয়। তখন 

হইতে এক বশুসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের কখনও সমাগম হওয়া উচিত নহে। কারণ, 
তাহা হইলে সন্তান উত্তম হয়, এবং পরবস্তী সম্তানও তন্রুপ হইয়। থাকে। 

অন্যথা! বীধ্য বৃথা নষ্ট হয়, উভয়ের আয়ু হ্াসপ্রাপ্ত হয় ও নানা! রোগ 

জন্মে। কিন্তু বাহা প্রেমালাপ প্রভৃতি ব্যবহার অবশ্ট থাক! উচিত। পুরুষ 

বীধ্যস্থিতি এবং স্ত্রী গর্ভরক্ষ। করিয়া এইরূপ ভোজ্য ও পরিধেয় গ্রহণ 

করিবে যেন পুরুষের বীর্ধ্য স্বপ্নেও নষ্ট না! হয় এবং স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের শরীর 

অতাত্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্ি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়! দশম মালে ভূমিষ্ঠ হয়। 
চতুর্থ মাস হইতে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মীসের পর হইতে অত্যন্ত সতর্কতার 
সহিত গর্ভরক্ষা করা আবশ্টক। গর্ভবতী স্ত্রী রেচক, রুক্ষ, মাদকদ্রব্য এবং 

বলবুদ্ধিনাশক পদার্থ কখনও সেবন করিবে না। কিন্তু ঘ্বত, দুগ্ধ, উত্তম' 

তগ্ডুল, গোধুম, মুগ এবং মাধকলাই প্রভৃতি পীনাঙ্ার দেশ কাল অনুসারে 

বিচারপুর্ববক যথাযোগ্য গ্রহণ করিবে । 

গর্ভাবস্থায় ছুইটি সংস্কার_-প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে পুংসবন, দ্বিতীয়তঃ অষ্টম 
মাসে সীমন্তোন্নয়ন যথাবিধি সম্পন্ন করিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, স্ত্রী 

এবং সম্ভানের শরীরকে বিশেষ সাবধানতার দহিত রঙ্গ করা আবশ্ক ; অর্থাৎ 

পূর্বে শুষ্টিপাক অথবা! সৌভাগ্য শুণ্িপাক প্রস্তুত করাইয়া! রাখিবে। এ সময়ে 

* এই সকল গোপনীয় কথ|। এইভন্য এইটু€ হইতেই সমস্ত বুঝিয়া লইবে। 

বিশেষ লেখ! উচিত নছে। 
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স্ত্রী ঈষদৃষ স্ুবাসিত জলে স্ান করিবে এবং শিশুকেও সান করাইবে। তাহার 
পর নাড়ীচ্ছেদন করিবে। শিশুর নাভিমুলে এক কোমল সুত্র বাঁধিয়! চারি 
অঙ্গুলী পরিমাণ ছাড়িয়া! উপর হইতে কর্তন করিবে । সুত্র এইরূপে বাঁধিবে যেন 
শরীর হইতে একবিন্দু রক্তও পতিত না হয়। পরে উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া 
( প্রসুতির গৃহের ) দ্বারদেশে সুগন্ধ ত্বতাদির হোম করিবে । অনন্তর শিশুর 
পিত৷ শিশুর কর্ণে “বেদোহসি”, অর্থাৎ “তোমার নাম বেদ”, এই বচন শুনাইয়া 

দ্বত ও মধু লইয়! স্বর্ণ শলাকাদ্বারা শিশুর জিহবার উপর “ওম্৮ অক্ষর লিখিয়! 

সেই শলাকাদ্বারা মধু ও ঘ্ৃত লেহন করাইবে। পরে শিশুকে মাতার হস্তে দিবে। 
শিশু হুপ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলে শিশুর মাতা তাহাকে স্তহ্কদান করিবে । 

নাক্ধার দুপ্ধ না থাকিলে কোন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিয়া শিশুকে তাহার স্তন্ 

পান করাইবে। তাহার পর বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অপর এক গৃহে সায়ংপ্রাতঃ স্থৃগন্িত 
ঘতের হোম করিবে। প্রন্থৃতি ও শিশুকে সেই গৃহেই রাখিবে। শিশু ছয়দিন 

পর্সান্ত মাতৃস্তন্ পান করিবে । মাতাও শিজ শরীরের পুষ্টির জন্ক নানাবিধ উত্তম 
সামগ্রী ভোজন করিবে এবং যোনি-সংকোচনও করিবে । ষষ্ঠ দিবসে স্ত্রী বাহিরে 
আসিবে এবং শিশুর হুপ্ধপানের জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে । ধাত্রীরও 

উত্তম আহারধ্য ও পানীয়ের বাবস্থা করাইবে। ধাত্রী শিশুকে ছুগ্ধপান করাইবে 

এবং পালনও করিবে কিন্তু মাত। শিশুর উপর পুর্ণদৃষ্টি রাখিবেন যেন তাহার 

শাঁলন পালনে কোনরূপ ক্রটি না! হয়। প্রশ্থতি ছুপ্ধ রোধ করিবার জন্য তাহার স্তনের 

অগ্রভীগের উপর এইরূপ প্রলেপ দ্বিবে যাহাতে ছুগ্ধ ক্ষরিত না হয়। সেইরূপ 

যথোচিত পান ভোঞজনও করিবে । তদনন্তুর “সংস্কারবিধি” অনুসারে নামকরণাদি 
সংস্কীর যধাকালে করিবে । পুনরায় সী রজস্বল। হ্ইয়। শুদ্ধ হইবার পরে 

সেইভাবে খতুদান করিবে। 

খতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদ1। 

পর্বববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদৃব্রতে। রতিকাম্যয়৷ ॥ মনুণ (৩1৪৫ )॥ 

নিন্দ্যাস্বষ্টান্থ চান্যান্থ স্ত্িয়ো৷ রাল্রিষু বর্জয়ন্। 

ব্রহ্মচা্যেব ভবতি ঘত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥ মনুৎ (৩। ৫০) ॥ 

(ধিনি নিজ ভাধ্যাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং খতুগামী হন, তিনি গৃহস্থ হইলেও 

ব্রন্মচারী সদৃশ । 
৯ 
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সম্ভষ্টো৷ ভার্য্যয়! ভর্তা ভত্র? ভাধ্যা তথৈব চ। 
যম্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ঞ্রুবম্ ॥ ১॥ 
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ। 

অগ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে ॥ ২ ॥ 
্্রিয়াস্ত রোচমানায়াং সর্ববং তদ্রোচতে কুলমূ । 
তত্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ববমেব ন রোচতে ॥ ৩ ॥ 

মনু (৩। ৬০-৬২)॥ 

যে পরিবারে ভাধ্যার প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি ভারা। সুপ্রসন্ন থাকে, 

সেই পরিবারেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং এশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়, 
সেখানে দুর্ভাগ্য এবং দ্বারিক্র্য স্থায়ী হয়। ১॥ স্ত্রী স্বামীর প্রতি শ্রীতি না রাখিলে 
এবং স্বামীকে প্রসন্ন না করিলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কামোতপত্তি হয় না। ২॥ 

্্ী প্রসন্ন থাকিলে সমস্ত পরিবার প্রসম থাকে, স্ত্রীর মপ্রসন্ন ঠায় সব অপ্রসন্ন 

অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়। যায়। 

পিতৃভিভ্রণতৃভি শ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা | 

পুজ্যা ভূষয়িতব্যাম্চ বহুকল্যাণমীপ,স্থভিঃ ॥ ১ ॥ 
ফন্র নার্ধ্যস্ত পুজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতা । 

যত্রৈতাস্ত ন পুজ্যন্তে সর্ববান্তব্রাৎফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২॥ 
শোচস্তি জাময়ো যন্রর বিনশ্যত্যাশড তৎ কুলম্। 
ন শোচস্তি তু যত্রেতা বর্ধতে তদ্ধি সর্ববদ! ॥ ৩ ॥ 

তন্মাদেতাঃ সদ পুজ্যা ভূষণাচ্ছাদন1শনৈঃ | 
ভূতিকামৈ নঁরৈর্নিত্যং সৎকারেয,ৎুসবেষু চ ॥ ৪ | 

মনু (৩। ৫৫-৫৭1৫৯)॥ 

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদ্িগকে সসম্মানে অলঙ্কার গ্রভৃতি দ্বার! 

প্রসন্ন রাখিবে । ধাহারা অতীব কল্যাণকামী, তাহারা এইরূপ করিবেন ॥ ১॥ 
যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয়, সেই গৃহে পুরুষেরা বিদ্বান্ হুইয়! দেবসংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হন এবং আনন্দে ব্রীড়া করেন। যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয় না, সে 
গুছে সকল ক্রিয়া! নিক্ষল হইয়। থাকে ॥২॥ যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোকের। 
শোকাতুর1 হইয়া দুঃখভোগ করেন, সেই কুল শীত্র নষ্ট ভরষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহে 



চতুথ সমুল্লাস ৯৯ 

বা কুলে স্ত্রীলোকের! আনন্দ এবং উৎসাহপুর্ণ থাকেন, সেই পরিবার সর্বদা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৩॥ এইজন্য এশবধ্য কামী মনুষ্যদের সমাদর ও উত্সবের 
সময় ভূষণ, বস্ত্র এবং আহাধ্যা্দি দ্বার! সর্ববদ। নারীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা 
উচিত ॥ ৪ ॥ সর্ববদ] মনে রাখা আবশ্যক যে পুজা শব্দের অর্থ সম্মান। দিন 
রাত্রির মধ্যে প্রত্যেক বার মিলিত অথবা পৃথক হইবার সময় একে নম্থকে গ্রীতি 
সহকারে “নমন্ত্ে” নলিবে। 

সদ! প্রহৃউয়। ভাব্যং গৃহকার্ষ্যেষু দক্ষয়। | 
ংস্কতোপক্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহন্তয়! ॥ মনুৎ (৫1১৫০ ) | 

অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত গুহকম্ম সম্পাদন করা, নিপুণতার সহিত যাবতীয় 
গুহসামগ্রী পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন এবং গৃহ পবিত্র রাখ। স্ত্রীলৌকদিগের কর্তব্য । 
তাহার! ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্দার হইবেন না অর্থাৎ মিতব্যয়ী হইবেন। সকল 

সামগ্রী পনিত্র রাখিবেন এবং এইরূপ রন্ধন করিবেন যেন তাহা ওষধের ন্যায় 
শরীরে বা আত্মাতে রোগ আসিতে না দেয়। যাবতীয় ব্যয়ের হিসান রাখিয়! 
পতি ও অন্যান্তকে শুনাইয় দিবেন। গুঁহের ভূত্যদিগের নিকট হইতে যথোচিত 

কার্য আদায় করিবেন এবং গ্রহের কোন কন্মকে নষ্ট হইতে দিবেন না। 

স্তিয়োরত্বান্তাথে বিদ্যা সত্যং শৌচং সুভাষিতম্। 
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ববতঃ ॥ মনুৎ (২২৪০) ॥ 

উত্তম স্ত্রী নানাবিধ রতুঃ বিষ্ভা, সত্য, পবিত্রতা, উৎকৃষ্ট বাণী এবং নানাবিধ 

শিল্পবিষ্তা অর্থাৎ কারুকাঞ্জোর জ্ঞাননে সকল দেশ ও সকল মনুষ্যের নিকট 
হইতে গ্রহণ করিবে । 

সত্যং ব্রয়াৎ প্রিয়ং ব্রয়ান্ন ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ । 

প্রিয়ং চ নানৃতং ভ্রয়্াদেষধন্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥ 

ভদ্রেং ভদ্রেমিতি ব্রয়াদ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ। 

শুদ্ষবৈরং বিবাদং চ ন কুর্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ ২॥ 
মনু (81১৩৮-১৩৯) ॥ 

সর্বদা অন্ভের হিতকর প্রিয় সতা বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যেমন কাণাকে শা লরি পিস বা 

কাপ! বলিবেনা। অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জগ্ত অনৃত অর্থাৎ মিথ্য। বলিবে ন|। 
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সর্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুল্ক বৈর অর্থাণড বিন! 

অপরাধে কাহারও সহিত বিরোধ ব| বিবাদ করিবে না। যাহ] অন্ঠের হিতকর 

তাহা অপ্রিয় হইলেও না! বলিয়া ছাড়িবে না। 

পুরুষ। বহবো৷ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ | 
অপ্রিয়স্ত তু পথ্যস্ত বক্তা শ্রোত। চ ছুর্লভঃ ॥ 

( মহাভারত ) উদ্যোগ পর্বব--বিছুর নীতিৎ। 

হে ধৃতরাষ্রী! এই সংসারে অন্থকে সম্তষ্ট করিনাঁর জন্য অনেক প্রিয়বাদী 
ও প্রশংসাকারী লোক আছে কিন্তু শ্রুতিকটু ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং 

শ্রোতা ছুল্লভি। কাঁরণ অন্যের দোষ সম্পুখে বলা, নিজের দোষ শ্রবণ করা 
এবং পরোক্ষে সর্বদা অনোর প্রশংসা করা সৎপুরুষদ্দিগের কর্তব্য । সম্মুখে গুণ 
বর্ণনা করা এবং পরোক্ষে দোষ প্রকাশ কর! ছুষ্টদিগের রীতি | মে পর্যান্ত 
মনুষ্য অপরের নিকট নিজের দোষ প্রকাশ না করে সেপর্যাস্ত সে দোষমুক্ত 

হইয়] গুণবান্ হইতে পারে ন7া। অতএব কখনও কাহারও নিন্দা! করিবে না। 

যেমন £-- 

“গণেধু দোৌষারোপণমসুয়” অর্থাৎ “দোষেষু গুণারোপণমপ্যসুয়া” “গশেষু 

গুণারোপণং দোষেধু দোষারোপণং চ স্তুতি । গুণে দৌধারোপ করা এল 

দোষে গুণারোপ করাকে নিন্দা বলে। গুণে গুণারোপ এবং দোষে দোষারোপ 

করাকে স্কতি বলে। মিথা। ভাষণের নাম নিন্দা] এবং সত্য ভাষণ্েরে নাম স্তৃতি | 

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশড ধন্যানি চ হিতানি চ। 

নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥ ১ 
যথা যথ হি পুরুষঃ শান্ত্রং মমধিগচ্ছতি । 

তথ তথ! বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে ॥ ২॥ 

মনু ( ৪1১৯-২০) | 

বুদ্ধি, ধন ও কল্যাঁণের শীত্ত বৃদ্ধিকারী শাক্স এবং বেদ নিত্য শুনিবে ও অগরকে 

শুনাইবে। ক্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রমে পঠিত নিষয়গুলি ভ্রীপুরুষ নিত্য বিচার করিবে এবং 
পড়াইতে থাকিবে ॥ ১ ॥ যেমন যেমন মনুষ্য শাঙ্গুকে যথাব জানিতে থাঁকে 

তেমন তেমন সেই বিষ্ভার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাতেই রুচি বদ্ধিত 
হইতে থাকে । ২ | 
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ঝষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতঘজ্ঞং চ সর্ববদ|। 

নৃষজ্ঞং পিতৃষজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়ে ॥ মন্ুণ (৪1 ২১)।॥ 
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃঘজ্ঞশ্চ তর্পণমৃ। 

হোমোদৈবে! বলির্ভোতো৷ নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ২॥ 
মনু" (৩। ৭০ )॥ 

স্বাধ্যায়েনার্চয়েদৃধীন্ হোমে দেবান্ যথাবিধি। 
পিতন্ শ্রাদ্ধিশ্চ ন নন্নৈভূতানি বলিকর্্দণা ॥ ৩॥ 

মনুণ (৩। ৮১)॥ 

রপ্ধচর্য্যের বিষয়ে ছুইটি যজ্ঞের কথ! লিখিত হইয়াছে: প্রথমত: বেদাদি শাস্ত্রের 
অধায়ন অধ্যাপনা, সন্ধ্যেপাসন। এবং যোগাভ্যাস। ছিতীয়তঃ দেবনড্র-_বিদ্বান্দিগের 
সঙ্গ, সেবা' পবিত্রতা, দিব্যগুণধারণ, দানশ্ীলতা ও বিষ্তোন্নতি। এই ছুই 
সজ্জ সায়াহ্কে এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়। | 

সায়ং সায়ং গৃহপতির্নে অশ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ লৌমনসন্ত দাতা ॥ ১। 
প্রাতঃ প্রাত্ৃহপতি নে! অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনসম্ত দাতা ॥ ২॥ 

অ* কাং ১৯। অনুৎ ৭1 মং ৩। ৪ ॥ 

তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপামীত । 

উদ্ধান্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩। 
ব্রাহ্মণে ( ষড়বিংশ ব্রা্ষণে । প্রঃ ৪1 খঃ ৫)॥ 

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পুর্ববাং নোপাস্তে ষস্ত পশ্চিমামৃ। 
স শুদ্রবৎ বহিক্কার্য্যঃ সর্ববস্মাদ্দিজকর্দণঃ ॥ ৪ ॥ 

মন্ুৎ (২। ১০৩ )। 

প্রতাহ সন্ধাকালে যে হোম হয় তাহার হুতদ্্ব্য প্রাশ্ুঃকাল পধ্যন্ত বায় শুদ্ধ 

ণরিয়া স্থখজনক হইয়া থাকে ॥১॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম 
+র! হয় তাহার ভুত দ্রবা সায়ংকাল পর্যন্ত বায়ুর শুদ্ধি দ্বারা বলঃ বুদ্ধি এবং 

আরোগ্যকারক হইয়! থাকে ।২॥ এই নিমিত্ত দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে 
শর্থাৎ সূর্যের উদ উদয় ও অন্তকালে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং _অগ্জিহোত্র , করা অবশ্য 

কর্তব্য ॥৩॥ ধিনি সায়ান্কে এবং প্রাতঃকালে এই ছুই কার্য না করেন, 
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তাহাকে সংপুরুষের৷ সমস্ত দ্বিজকাধ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন, আর্থাৎ 
তাহাকে শুদ্র বৎ মনে করিবেন ॥8॥ (প্রশ্র )-_ত্রিকাল সন্ধ্যা কর! হইবে না 

কেন? ( উত্তর তিন কালে সন্ধি হয় না। আলোক এবং অন্ধকারের 
সন্ধি সায়ং এবং প্রাতঃ এই ছুই কালেই হইয়! থাকে। ঘিনি ইহ! না 

মানিয়া মধ্যাহ কালে তৃতীয় সন্ধ্যা, মানেন, তিনি, মধ্যরাত্রিতেও সৃন্ধ্যোপাসনা 
করেন না কেন? যদি মধারাত্রিতে সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা! করেন তবে প্রতি 
প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখনও 

সন্ধ্যোপাসনা করিতে থাকুন। যদ্দি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহ। 

হইতেই পারে না। কোন শান্সে মধ্যাহ্ন সন্ধা! সম্বন্ধে প্রমাণও, নাই। 
অতএব ছুইকালেই সন্ধা ও অগ্নিহোত্র করা সঙ্গত, তৃতীয় কালে মহে। 

ভূত, ভবিস্তাৎ এসং বর্তমান ভেদে তিন কাল হইয়৷ থাকে, সগ্ষোপাসনা 
ভেদে নহে । 

তৃতীয় “গিতৃবজ্ঞ” অর্থাৎ যাহাতে দেব অর্থাৎ নিদ্বান্, খষি অর্থাৎ ধাহার! 

অধ্যয়ন অধাপনা করেন, এবং পিতর অর্থাৎ মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী এবং পরম 
যোশী__ইহাদের সেবা! করা। পি তৃযজ্ঞ দ্বিবিধ প্রথম শ্রাদ্ধ, দ্বিতীয় তর্পণ। শ্রাদ্ধ 
মর্থাৎ *শ্রত্” সত্যের নম, শশ্রৎ সত্যং দধাতি যয় ক্রিয়া স শ্রদ্ধা, শরন্ধযা 
মণ ক্রিয়তে তঙ্ছান্ধম্” | যে ক্রিয়। দ্বার] সত্য গ্রহণ করা যায় তাহাকে শ্রদ্ধা 
বলে এবং শ্রদ্ধা পূর্বক যে কর্ণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। আর 
“তৃপ্যন্তি ত্র়ন্তি ঘেন পিতৃন্ তত্তর্পণম্” যে যেসকল কর্মের দ্বারা বিদ্যমান 
মাত পিতা! প্রভৃতি পিতৃগণ তৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হন, এবং যে সকল ক্রিয়ার, 
দ্বারা তাহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় তাহার নাম তর্পণ। কিন্ত তাহা 
জীবিত দিগের জন্যই, স্বতদিগের জন্/ নহে। 

ওম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যস্তায্। ব্রহ্গাদিদেবপত্যন্তপ্যন্তাম্ । ব্রহ্মাদি 

'ধব স্ৃতান্তপ্যন্তামূ। ব্রদ্মাদিদেবগণাস্তপ্যস্তাম্।॥॥ ইতি দেবতর্পণমূ । 

“বিদ্বাতসে। হি দেবা” ইহা। শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বিদ্বান্দিগকেই দেব 

বলে; ধাহারা সাঙ্গোপাঙ্ চারি বেদ জানেন, তাহাদের নাম ব্রন্ধা। ধাহারা তাহাদের 
৭৯ তব রি শত আতা পাও শপ জিডি ও সত আউল পপ | আদ 

অপেক্ষা অল্প বি্াভ্যাস করেন, তাহাদের নাম দেব অর্থাৎ, বিদ্বান | তাহাদের 
্যায় তাহাদের বিহ্ধী পত্রীগণ ত্রাক্ষণী এবং দেবী। তাহাদের সবুশ পুত্র ও শিত্ক 

এবং তীছাদের সদৃশ গণ অর্থাত সেব্কর্দের সেবার নাম শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। 
ভিশন 



চতুর্থ সমুল্লাস ১৪৩ 

অথধিতর্পণয্। 

ও মরীচ্যাদয় খবয়স্তৃপ্যন্তাম্। মরীচ্যাদ্যুষিপত্থ্যস্তপ্যন্তাম্। মরীচাদ্যুষি 
হতাস্তৃপ্য্তামূ। মরীচ্যাদ্যুষিগণাত্তপ্যস্তাম॥॥ ইতি খধিতর্পণম_। 

বাহার! ব্রক্মার প্রপৌত্র মরীচির ন্যায় বিদ্বান হইয়া অধাপন। করেন 
এবং ভার সদৃশ বি্রষী পত্রীগণ ধাহার। কন্ঠাদিগকে বিদ্ভাদান করেন, তাহাদের 
সদৃশ তাহাদের পুত্র ও শিব্য এবং তাহাদের সদৃশ দেবকদিগের সেবা ও সম্মান 
করার নাম খষি তর্পণ 

অথ পিতৃতর্পণমূ | 

ও মোমসদঃ পিতরস্তপ্যন্তামম। অগ্নিঘাত্াঃ পিতরস্ত প্যন্তাম,। 
বহিষদঃ পিতরস্তুপ্যন্তামম। সোমপাঃ পিতরস্ত প্যন্তাম। হ্বিভূর্জঃ 
পিতরস্ত,প্যস্তাম.। আজ্যপাঃ পিতরস্ত প্যন্তাম | (স্থকালিনঃ পিতরস্তূ- 
প্যন্তাম)। যমাদিভ্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি। পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং 

তর্পয়ামি। পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি। ( প্রপিতামহায় 

স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি )। মাত্রে স্বধা নমে! মাতরং তর্পয়ামি | 

পিশ্তামছো স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহো স্বধা নমঃ 

প্রপিতামহীং তর্পয়ামি )। স্বপত্ত্যৈ স্বধ। নমঃ স্বপত্রীং তপয়ামি। সম্বন্ধিভ্যঃ 
স্বধা নমঃ সন্বন্থিনন্তপ্পয়ামি । সগোত্রেভ্যঃ স্ধা নম সগোত্রাংস্তপয়ামি | 

ইতি পিতৃতপণম্। 

«মে সোমে জগঘীশ্বরে পদার্থবিষ্তায়াঞ্চ সীদস্তি তে সৌমসদ১” যীহার। 

পরমাত্মা এবং পদার্ধবিগ্াবিষয়ে নিপুণ তাহারা সোমসদ। “যৈরগ্নেবিহাতো 
বিদ্তা গৃহীতা তেহগ্সিঘাত্তাঃ” যীহারা অগ্নি অর্থাৎ বিছু!ত প্রভৃতি পদার্থের 

ভ্কাতা ভাহার। অগ্রিত্বান্ত । “যে বহিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বহিষদঃ” ধীহারা 

উত্তম বিষ্তাবুদ্ধিযুক্ত কাধ্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহারা ব্ঠহিষদ। “যে সোমৈশ্বধ্য 

মোষধিরসং বা পাস্তি পিবস্তি বা তে সোমপাঃ৮” বাহার! এশ্বধ্যের রক্ষক এবং 

মহৌষধিরসপানঘ্বারা রোগরহিত হন এবং বীহারা এ্রশ্ব্যরক্ষক ওষধ 

অন্যকে প্রধান করিয়া রোগমুক্ত করেন তাহারা সোমপ1। “যে 

হবিহ্োতুমন্তুমর্ং ভুগ্ততে ভোজয়স্তি বা তে হবিভুর্জঃ* ধীহারা মাদক পদার্থ 
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এবং হিংসালন্ ভ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করেন তাহারা হুবিভূর্জ। “্য 
আজাং জ্ঞাতুং প্রাপ্ত, বা যোগ্যং রক্ষস্তি বা পিবস্তি ত আজ্যপাঃ' ধীহার! 
জ্াতব্য বস্তুর রক্ষক এবং ধীহারা ঘ্বৃত ছুগ্ধা্দি সেবন করেন তাহার আজ্যপ। ৷ 

*শোভনঃ কালে। বিদ্ভতে যেষাং তে ম্ুকালীন£৮ উৎকৃষ্ট ধন্মানুষ্ঠানদ্বার। 
ধাহাদের সময় স্খময় হয় তীহার। স্থুকালীন। “যে ছুষ্টান যচ্ছন্তি নিগৃচ্ত্তি 

তে যমাঃ স্ায়াধীশা:” ফাহার ছুষ্টদিগের দণ্ডদাতা এবং শ্রেষ্ঠদ্দিগের পালনবর্তী 
ও যাহার ম্যায়বান্ তাহার! যম: “যঃ পাতি সঃ পিতা” যিনি সম্তানগণের 

অন্নদাতা ও যিনি স্মেহের সহিত তীহাদিগকে রক্ষা করেন অথবা যিনি জন্মদাত। 

তিনি পিতা । “পিতুঃ পিতা পিতাম্হঃ” । “পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ' 
যিনি পিতার পিতা, তিনি পিতামহ । ধিনি পিতামহের পিতা গিনি প্রপিতামহ। 

“যা মানয়তে সা মাতা” ঘিনি অন্ন এবং স্সেহদ্বান পুর্ববক সম্ভানদিগকে মান) 

করেন তিনি মাতা । “যা পিতুর্মাতা সা পিতামহী”। “পিতামহস্য মাতা 
প্রপিতামহী” । ঘিনি পিতার মাতা তিনি পিতামহী এবং যিনি পিতামহের 

মাত! তিনি গ্রপিতামহী । নিজের স্ত্রী, ভগ্নী, আত্মীয়, সগোত্র এবং অপর কোন 

তদ্রপুরুষ ব৷ বৃদ্ধ-_ইহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্্স এবং 

সুন্দর বান প্রভৃতি প্রদানপুর্বক সম্যক্রূপে তৃপ্ত করা, অর্থাৎ যে সকল কাধ্য 

দ্বার তীহাদ্দের আত্মা তৃপ্ত হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, সেই সকল কাধ্য করিয়! 

প্লীতির সহিত তাহাদের সেবা! করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বলে । 

চতুর্থ বৈশ্বদেব__অর্থাৎ ভোজন প্রস্তুত হইলে সেই তোজ্যবস্ত হইতে তঞ্ঈ, 
লবণাক্ত ও ক্গারযুক্ত পদার্থ ব্যতীত সবতমিশ্রিত মিষ্টান্ন লইয়া চুল্লী হইতে অগ্নি পুথক 
করিয়া সেই অগ্নিতে নিঙ্গলিখিত মন্ত্র বারা আহতি প্রদান করিবে এবং অন্ন ভাগ 

করিবে £_ 

«বৈশ্বদেবস্ত সিদ্ধস্থ গৃহেংগ্লৌ বিধিপূর্ববকম্। 
আতজ্যঃ কুর্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাঙ্গণে! হোমমন্বহমূ ॥ মন্ুৎ( ৩1৮৪) ॥ 

ভোজনার্থ রঙ্ধনশালায় যাহা রন্ধন করা হয়, তাহার দিব্যগুণের জন্যে সেই 
শত সত পেজ পি শা 

পাকামিতে নিঙ্গলিখিত মন দ্বার বিধিপুর্ববক নিত্য হোম.করিবে 
হোমের মঙ্ 

ওম্ অগ্রয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বেভ্যো 

দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বস্তরয়ে স্বাহা। কুহ্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ 
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রে প্রজাপতয়ে ্বাহা। সহগ্াবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা'। স্থিষকৃতে 
/ 

উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্রদধার! প্রন্থলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি দিবে । 
পরে থালায় অথবা ভূমিতে পাতা৷ রাখিয়া! তন্মধ্যে পূর্ববিক হইতে ক্রমানুসারে 
এই মন্ত্রগুলিদ্ধার৷ ( পক্কান্ন ) ভাগ করিয়! রাখিবে *-- 

ওম্ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ। সান্ুগায় যমায় নমঃ। সানুগায় বরুণায় 

নমঃ । সানুগায় সোমায় নমঃ । মরুদ্ভ্যে। নমঃ । অদৃভ্যো নমঃ। 

বনস্পতিভ্যো। নমঃ । শ্রিয়ৈ নমঃ । ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ । 

বাস্তপতয়ে নমঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যে। নমঃ । দিবাচরেভ্যো। ভূতেত্যো 

নমঃ। নক্তংচারিত্যো। ভূতেভ্যো নমঃ । সর্ববাত্মভৃতয়ে নমঃ ॥ 

এই ভাগগুলি কোন অতিথি থাকিলে তাহাকে ভোজন করাইবে, নতুবা 

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর লবণান্ন অর্থাৎ ডাল, ভাত, শাক, রুটা 

প্রভৃতি লইয়। ভূমিতে ছয়টি ভাগ রাখিবে । এ বিষয়ে প্রমাণ ১ 

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্পচাং পাপরোগিণাম্। বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ 

শনকৈনির্ব্বপে্ভুবি ॥ মনুণ (৩৯২) ॥ 

এইরূপে *শ্বত্যো। নমঃ”, “পতিতেভ্যো। নমঃ” শ্শ্বপগভ্যো নম5১, পাপ 

রোগিভ্যো নমঃ”, “বায়সেভ্যে। নম, “কৃমিভ্যো। নমঃ”, বলিয়া পৃথক পৃথক্ ভাগ 

রাবিয়। পরে কোন হৃঃখী, ক্ষুধার্ত প্রাণী অথবা কুকুর এবং কাক প্রসৃতিকে 

দিবে। এস্থলে “নম শব্দের অর্থ অম্ন। কুকুর, পাপী, চাগাল, পাপরোগী, 

কাক এবং কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা আদির অন্নদানের বিধি মনুপ্থৃতি ইত্যাদিতে 

আঁছে। হবন করিবার প্রয়োজন এই যে তদ্ঘারা পাকশালাস্থ বায়ু 

শুদ্ধ হয় এবং (পাকের জন্য ) অনেক অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট জীবের যে হত্যা হয় 

তজ্জন্য প্রত্যুপকার করা হয়। 
পঞ্চম অতিথি পেবা--যাহার কোন তিথি নিশ্চিত থাকে না তাহাকে অতিথি 

বলে। কোন ধান্মিক, সত্যোপদেশক, দকলের উপকারার্থ সর্বব্রত্রমণকারী। 

পুর্ণ বিদ্বান, পরমযোগী, সন্ন্যাসী অকন্মাৎ গুহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে 

ডাহাকে প্রথমতঃ পাঁচ, অর্থ. .এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার. জল. দিয়া, 

১৫ 
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পরে সসম্রমে আসনে. বঙ্গাইয়া ভোজ্য ও পানীয় প্রভৃতি উত্তম সামগ্রী ছার! 
সেবা শুশ্রাফা করিয়া! স্তর করিবে । তৎপর ভাহার সৎসঙ্গ করিয়া ভাহার নিকট 
ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ জনক জ্ঞানবিজ্ঞানানি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং তাহাদের 

সহ্পদেশ অনুসারে আচরণ করিবে। সময়ামুসারে গৃহস্থ এবং রাজ। প্রসভৃতিও 
অতিথির ম্যায় সম্মানযোগ্য । কিন্তু 

পাষগ্ডিনে বিকর্মস্থান বৈড়ালরতিকান্ শঠান্। 

হৈতুকান্ বকরৃতীংস্চ বাউমাত্রেণাপি নার্চয়ে ॥ মনু* (81৩০) ॥ 

(পাষণ্তী) অর্থাৎ বেদনিন্দক ও বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী, ( বিকর্ধাস্থ ) 

বেদবিরুদ্ধ কর্ণ্মের কর্তা, মিথ্যাবাদী, ( বৈড়ালবৃত্তিক ) অর্থাৎ বিড়াল যেমন 

স্থিরভাবে লুকায়িত থাকিয়া তাকাইতে তাকাইতে সহস। মুষিকাদি প্রাণীকে বধ 
করিয়া উদ্দর পুর্ণ করে, সেইরূপ আচরণকারীকে বৈড়ালবৃত্তিক বলে; ( শঠ) 
অর্থাত জেদী, হুরাগ্রহী ও গবিবত; যাহারা স্বয়ং জানেনা এবং অন্যের কথাও 

গ্রাছ করে না; (হৈতুক) কুতাকিক, বৃথাবাক্যব্যয়কারী, যেমন আধুনিক 
বেদাস্তিগণ বলিয়। থাকেন, “শামি ব্রহ্ম, জগত মিথ্যা, বেদাদি শাস্ত্র এবং 
ঈশ্বরও কল্লিত” ইত্যাদি গল্প যাহার করে এবং ( বকৰৃত্তি) অর্থা বক যেমন 

এক পা উঠাইয়। ধ্যানাবস্থিতের ন্যায় থাকিয়া সহস। মত্ম্যব্ধ করিয়া স্বার্থসিত্ি 

করে, সেইরূপ এখনকার যে সকল বৈরাগী এবং খাকী প্রভৃতি হঠকারী, 

হুরাগ্রহী এবং বেদবিরোধী আছে তাহাদিগকে বাক্যদারাও সম্মান করা 
উচিত নহে। কারণ ইহার্িগকে সম্মান করিলে ইহার! প্রবল হইয়া সংসারকে 

পাপাসক্ত করে। নিজেরা ত অবনতির কাধ্য করেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের 

সেবকদ্দিগকেও অবিভা-রূগী মহাসাগরে নিমগ্ন করে। 

এই পঞ্চ মহীযজ্ঞের ফল এই যে, ব্রহ্মযজ্ঞদ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা ধন এবং 

সভ্যতা! ইত্যাদি শুভ গুণের বৃদ্ধি হয়। অগ্নিহোত্র দ্বারা বায়ু। বৃষ্টি এবং জলের 
শুদ্ধি হয়। বগি বারা জগতের নুখলাভ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস, 
স্পর্শ এবং পানাহার দ্বারা আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বদ্ধিত হয়। 
তদ্বার। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষসাধন পুর্ণ হয়। এই জন্য ইছাকে দেবযজ্ঞ 

বলে। ঘধিনি পিতৃ ত্বারা মাতা, পিতা এবং জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সেবা 
করেন, তীহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে । তাহাতে তিনি সত্যাসত্য নিরর 
করিয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্যব্ন পূর্বক ন্তুখী হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচাধ্য সম্ভান ও শিব্দিগের যে 
উপকার করেন, গাহার প্রতিদান দেওয়া অবশ্থ কর্তব্য । বলিবৈশ্বদেবের কল 

পুর্ব্বে যাহা! উক্ত হইয়াছে তাহাই। যে সময় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ অতিথি জগতে না 
জদ্মেন সে সময় পধ্যস্ত উন্নতিও. হয় না। তাহারা নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া 

সত্যোপদেশ প্রদান করেন বলিয়া! প্রতারণা বৃদ্ধি পায় ন1। গৃহস্থদিগের রব 
সহজে সত্যবিজ্ঞান লাভ হইতে থাকে এবং সকল মনুষ্য একই ধর্মে শ্থির থাকে । 

অতিথি ব্যতীত সংশয়-নিবৃত্তি হয় না এবং সংশয়-নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ়নিশ্চয় 

হওয়া যায় না। দুঢ়নিশ্চয় না হইলে স্থখ কোথায় ? 

্রান্ধে মুহুর্ত্যে বুধ্যেত ধর্নমাথোর চানুচিন্তয়েৎ। 
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্ম.লান্ বেদতত্বীর্ঘমেব চ ॥ মনুৎ (৪81 ৯২)॥। 

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে "সথবা চাঁরি ঘটিকাঁর সময় উঠিয়া! আবশ্যকীয় কাধ্য 
করিবার পর ধর্ম ও অর্থ, শারীরিক রোগ সমুহের নিদান বিষয়ে চিন্তা এবং. 

পরমাত্মার ধ্যান করিবে.। কখনও অধন্মাচরণ করিবে না। কারণ $- 

নাধর্ঘমশচরিতো লোকে সগ্যঃ ফলতি গৌরিব । 
শনৈরাবর্তমানস্ত কর্ত,মু'লানি কৃম্ততি ॥ মনু (৪1 ১৭২)। 

কৃত অধশ্ম কখনও নিষ্ষল হয় না। তবে ধে সময় অধন্ম করা হয় 

সেই সময়ই ফললাভ হয় না। এই কারণে অজ্ঞ লোকেরা অধন্ম হইতে 

ভীত হয় না। তথাপি নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সেই অধন্দাচরণ ধীরে ধীরে 
তোমাদের সুখের মুলোচ্ছেদ করিতে থাকে । এই নিয়মানুসারে £_ 

অধশ্মেণৈধতে তাবত্ততে। ভদ্রাণি পশ্যতি ৷ 
ততঃ সপত্বাঞ্জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥ মনুণ (৪1 ১৭৪)।। 

জলাশয়ের, জল যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়! চারিদিকে ছড়াইয়া, পড়ে, সেইরূপ 
অর্পাত্মা জবা মনুষ্য বর্ষের মর্যাদা _হারাইয়। মিথ্যাবাদিতা, কপটতা, _পাবখ্োচিত 
আচরণ করে_ অর্থাৎ, রক্ষাকারী বেদসকলের,. খগুন এবং বিশ্বাস- 
ঘাতকতা | প্রভৃতি ব কুক দ্বার পরস্ব হরণ করিয়া প্রথমে সমদ্ধিশালী হয়, পরে 
ধন এবং এরশ্্যারা' ভোজ্য পানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মীন, এবং 
খ্যাতি প্রতিপৃত্তি লাভ করে, সে অন্যায়ের সাহায্যে শক্রজয়ও করে; কিন্তু পরে 

ছিল বৃক্ষের স্যার বষ্ট হইয়া] ঘায়। 



১০৮ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

সত্যধন্মার্য্যবৃত্েু শৌচে চৈবারমে€ সদা । 
শিব্যাংশ্চ শিষ্যাদ্র্ম্েণ বাথাহুদরসংষতঃ ॥ মনুৎ (৪1 ১৭৫) ॥ 

যিনি (বিদ্বান) বেদোক্ত সত্যধন্ম অবলম্বন করেন অর্থাৎ পক্ষপাতবিহীন 
হইয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন পুর্ববক ম্যায়রূপ বেদোক্ত ধন্মাদি পালন 
করেন, আধ্য অর্থাত যিনি ধর্মপথে চলেন তাহার ম্যার শিক্ষক ধর্ম্ানুসারে 
শিব্যদ্িগকে শিক্ষাদান করিতে থাকিবেন। 

ধত্বিকৃপুরোহিতাচার্্যে মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ। 

বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈ জ্কাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১॥ 
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভি ভ্রাত্র! পুত্রেণ ভার্য্যয়া। 

ছুহিত্রা দালবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরে ॥ ২ ॥। 

মনু (১৭৯-১৮০ )। 

(খত্বক্) যজ্ঞকর্তা, ( পুরোহিত ) সর্ববদ। সাচার শিক্ষার্দাতা, ( আচার্য ) 

বি্ভার অধ্যাপনাকারী, (মাতুল) মামা, (অতিথি) অর্থাৎ বাহার 
যাতায়াতের নিশ্চিত তিথি নাই, ( সংশ্রিত) নিজের আশ্রিত, (বাল) বালক, 

(বুদ্ধ) প্রাচীন, ( আতুর ) পীড়িত, ( বৈষ্ত ) আয়ুর্ব্বেদের জ্ভাতা, ( জ্ঞাতি ) সগোত্র 

বা সবর্ণ, ( সম্বন্ধ ) শ্বশুরাদি, ( বান্ধব) মিত্র ॥১॥ (মাতা) মাতা, (পিতা) 
পিতা, (যামী ) ভগ্মী, (ভ্রাতা ) ভাই, ( ভাষ্য] ) স্ত্রী, ( ছুহিত। ) কন্তা এবং 
( দ্বাসবর্গ ) সেবকদ্দিগের সহিত কলহ বিবাদ কখনও করিবে না। 

অতপাস্তনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরণচদ্বিজঃ । 

অন্তশ্তশ্প্রবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ মনু (৪1 ১৯০)॥ 

প্রথমতঃ (অতপাঃ) ক্রক্ষচর্য এবং সত্যভাষণাদি তপবিহীন, দ্বিতীয়তঃ 
( অনধীয়ানঃ ) যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তৃতীয়ত: ( প্রতিগ্রহরুচিঃ ) ধর্মার্থ 

অন্যের নিকট হইতে, অত্যধিক _দাঁনগ্রহণকারী--এই তিনজন পরস্তরনির্িত 
নৌকাঘ্বার! সমুক্রতরণকারীর ঠায় স্বকীয় ছুক্র্টের সহিতই ছুঃখসাগরে নিমগ্ন 
হন। উাহারা স্বয়ং ত ডুবিয়াই থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে দাতাকেও ভুবাইয়া দেন। 

ত্রিঘপ্যেতেরু দভং হি বিধিনাপ্যর্িজিতং ধনমৃ। 
দাতুর্ভবত্যনর্ধায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥ মনু (৪1 ১৯৩)।। 



চতুর্থ সমুল্লাস ১৩৯ 

যিনি ধর্মপথে প্রাপ্ত ধন উক্ত তিন জনকে দান করেন, সেই দাতার ইহজন্মেই, 

এবং গ্রহীতার পরজম্মে নাশ ঘটে। তাহা হইলে কি হইবে £-- 

যথ৷ গ্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্। 
তথ! নিমজ্জতোহধস্তাদজ্জো দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥ মনুণ (81১৯৪ )॥ 

যেমন প্রনস্তরের ভেলায় বসিয়া জলে তরণকারী ডুবিয়া যায়, সেইরূপ 

অঙ্জানী দাত। এবং গ্রহীতা উভয়েই অধোগতি ও ছুঃখ প্রাপ্ত হন। 

পাঁষগুতদর লক্ষণ 

ধর্মমধ্বজী সদ! লুব্শ্ছান্সিকো লোকদভ্তকঃ। 

বৈড়ালব্রতিকে৷ জ্ঞেয়ে! হিং্রঃ সর্ববাভিসন্ধকঃ ॥ ১॥ 

অধোদৃষ্টিরৈর্কৃতিকঃ স্বার্থদাধনতৎপরঃ। 
শঠে মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরে দছ্বিজঃ ॥ ২॥ 

মনু (81১৯৫।১৯৬)। 

যে ব্যক্তি (ধর্ম্ধ্বঞ্ী ) ধর্ম কিছুই. করে না, কিন্তু ধর্মের নামে লোকদিগকে 
প্রতারিত করে, ( সদালুন্ধঃ ) সর্বধদ! লোভী, ( ছাঁন্সিকঃ ) কপট, ( লোকদস্তকঃ ) 

সংসারী লোকের সম্মুখে নিজ মহন্বের গল্প করে, (হিংঅঃ) প্রাণিঘাতক, অন্যের 

প্রতি বৈরবুদ্ধি সম্পন্ন ( সর্ববাভিসন্ধকঃ ) উত্তম অধম সকলের সহিত মিলিয়া থাকে, 

তাহাকে ( বৈড়ালব্রতিকঃ ) অর্থাৎ বিড়ালের স্তায় ধূর্ত ও নীচ মনে করিবে। ১॥ 

যেব্যক্তি (অধোদৃষ্টি: ) কীর্তির জন্য নিন্মদিকে দৃষ্টিপাত করে, (নৈষ্কৃতিকঃ ) ঈর্ষাযুক্ত, 

অর্থাৎ কেহ তাহার বিরুদ্ধে তিলমাত্র অপরাধ করিলেও সে তাহাকে হত্যা পর্য্যস্ত 

করিতে প্রস্তুত হয়, (ন্বার্থপাধন) কপটতা, অধশ্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার। যে 

কোনও উপায়ে স্থার্থসিদ্ধি করিতে নিপুণ, (শঠ:) নিজের কথ! মিথ্যা! হইলেও 

জিদ কখনও ছাড়ে না, ( মিথ্যাবিনীতঃ) কপটভাবে_.বাহিরে শীল, সস্তোষ.ও 

সাঁধুতা দেখায় (বকব্রতঃ) তাহাকে বকের যায় নীচ মনে করিবে। এই 

সকল লক্গণান্িত লোকেরা পাষগু। তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস বা. সেবা 

করিবে না। 
ধর্্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াঘল্মীকমিব পু্তিকাঃ। 

পরলোকসহায়ার্ঘং সর্ববভৃতান্যপীড়য়ন্ ॥ ২ ॥ 



১১৪ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

নামুত্র হি সহায়ার্থং মাতা পিতা! চ তিষ্ঠতঃ। 
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ঘ্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ২॥ 
একঃ প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। 
একোনুভূঙক্তে স্কৃতমেক এব চ ছুক্কতমূ ॥ ৩॥ 

মনুৎ ৪1 (২৩৮২৪ )॥ 

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভূউংক্তে মহাজনঃ | 
ভোক্তার! বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৪ ॥ 

( মহাভারতে উদ্ভোগ পণ প্রজাগর পঃ1 এ ৩২)॥ 

স্বৃতং শরীরমুতহ্জ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ । 
বিমুখা বান্ধব! যাস্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ ॥ মনু (৪1 ২৪১) ॥ 

পুত্তিক। অর্থাৎ উই পোঁক। যেমন বঙ্গীক প্রস্তুত করে, সেইরূপ কোনও 
প্রাণীকে উতগীড়িত না করিয়! পরলোক অর্থাৎ পরজম্মের স্ুখার্থ ধীরে ধীরে ধর 

সঞ্চয় কর। নরনারীর কর্তব্য ॥ ১॥ কারণ পরলোকে মাতা পিত! পুত্র, স্ত্রী এবং 

জ্ঞাতি কেছই সহায়ত। করিতে পারেনা, কিন্তু ধশ্মই একমাত্র সহায় হইয়। 

থাকে ॥২॥ ধেথুন ! জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকাঁই মৃত্যুগ্রস্ত হয় 
এবং একাকীই ধর্টের ফল মুখ ও. অধর্মের ফল ছুঃখ ভোগ করে॥ও৩॥ ইহাও 
বুঝা উচিত, পরিবারে একজন পাঁপ করিয়া! যাহা সংগ্রহ করে, মহাজন অর্থাৎ 

আত্তীয় স্বজন সকলেই তাহা! ভোগ করে। যাহার! ভোগ করে, তাহারা পাপের 
ভাখী হয় না, কিন্তু যে পাপ করে, সেই পাপের ফল ভোগ করে। ৪॥ যখন 

কাহারও কোনও আত্মীয়ের স্বৃত্যু হয়, তখন তাহাকে মৃতপিণ্ডের স্যায় ভূমিতে 
ফেলিয়। চলিয়া যায়, বন্ধুবর্গ বিমুখ হইয়া! প্রস্থান করে । কেহই তাহার সহযাত্রী 

হয় না, কিন্তু একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গী হুইয়। থাকে । ৫॥ 

তম্মাদ্ধন্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ। 
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি ছুস্তরমূ ॥ ১ ॥ 

ধর্্মপ্রধানং পুরুষং তপস। হতকিল্তিষমূ । 

পরলোকং নয়ত্যাশু ভাম্বস্তং স্ব শরীরিণম্!২॥মনু*-(8।২৪২-২৪৩)। 



চতুর্থ সমুল্লাস ১১১ 

অতএব পরলোক অর্থাৎ পরজন্মে স্থখ এবং জন্মের সাহায্যার্থ ধীরে ধীরে 

সর্ববদ! ধর্শমসঞ্চয় করিতে থাকিবে । কারণ ধর্মেরই সাহায্যে বিশাল এবং ছুস্তর 
সাগর পার হওয়া যার়। ১॥ ধিনি ধর্মকেই প্রধান মনে করেন এবং ধর্ম্ানুক্ঠান 
দ্বারা যাহার কৃতপাপ দূরীভূত হইয়াছে, তাহাকে ধর্মই প্রকাশস্বর্ূপ এবং আকাশ 
ধাহার শরীর তুল্য সেই পরলোককে অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে শীত 
প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ২॥ 

দৃঢ়কারী স্ৃছ্্দান্তঃ ক্রুরাচারৈরসংবসন্। 
অহিংঅ। দমদানাভ্যাং জয়ে ব্বর্গং তথাব্রতঃ ॥ ১॥ 

বাচ্যর্ঘ। নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙলা বাগ.বিনিঃস্থতাঃ | 

তাস্ত যঃ স্তেনয়েদ বাচং স সর্বস্তেয়কুম্রত ॥ ২ ॥ 

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্নিতাঃ প্রজাঃ । 
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারে হস্ত্যলক্ষণমূ ॥ ৩॥ 

মনু (81২৪৬, ২৫৬-১৫৬ )॥ 

যিনি ধর্ম্াত্মা তিনি সর্বদা ঢৃ়িকণ্মীঃ কোমল স্বভাব ও জিতেক্দ্রিয় , যিনি 
হিংসক, ক্রুর এবং ছুষ্টাচারীদিগের নিকট হইতে দুরে থাকেন, তিনি মনকে জয় 
করিয়। বিদ্ভাদি দান ছার! ম্থখ প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। ১॥ কিন্তু ম্মরণ রাখিতে 

হইবে যে, যে বাণীর মধ্যে সকল অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে, সেই বাণীই 
তাহার মুল এবং সেই বাণীর ত্বারাই সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়। থাকে । যে 

ব্যক্তি সেই বাণীকে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যা কথ। বলে, সে চৌধ্য প্রভৃতি 
সমস্ত পাপ করিয়া! থাকে । ২॥ ন্ুুতরাং যিনি মিথ্যাভাষণাদি রূপ অধন্দ পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্মাচরণ অর্থাত ব্রহ্ষচধ্য ও জিতেক্দ্রিয় হবার! পুর্ণ আয়ু, ধর্্মাচরণ ছার! 
উত্তম প্রজা! এবং অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্ীচরণে রত থাকিয়া কুলক্ষণ 

সমু নাশ করেন, তাহার ম্যায় আচরণ সর্বদা! কর্তব্য। কারণ £-_- 

চুরাচারো৷ হি পুরুযো৷ লোকে ভবতি নিন্দিতঃ | 

ছুঃখভাগা চ সততং ব্যাধিতোহল্লায়ুরেব চ ॥ ১ ॥ মনু* (81১৫৭)। 

ষে ব্যক্তি ছুরাচারী সে সংসারে সৎপুরুষধিগের মধ্যে নিন্দাভাজন ও ছুঃখভাগী 

হয় এবং নিরস্তর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়। অল্লাযফ ভোগ করে। অতএব এরূপ 

চেষ্টা করিবে $-_- 



১১২ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

যদ্ যত পরবশং কর্ম তত্তদ্যত্েন বর্জজয়েৎ। 
বদ্যদাত্মবশং তু স্যাতভৎ সেবেত যত্বতঃ ॥ ১॥ 

সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্ববমাত্মবশং হুখম্ । 

এতঘিগ্ভাৎ সমাসেন লক্ষণং হৃখছুঃখয়োঃ ॥ ২॥ 

মনু (81১৫৯--১৬০ )॥ 

যাহা যাহ] পরাধীনকাধ্য তাহ। তাহা যত্ব পুর্ববক পরিত্যাগ করিবে এবং যাহ! 

যাহা শ্বাধীনকারধ্য তাহা তাহ! প্রযত্ব সহকারে গ্রহণ করিবে। ১॥ কারণ, যাহা 
যাহা পরাধীন তাহা তাহা ছুঃখ এবং যাহা যাহা স্বাধীন তাহা তাহা সখ । 

ইহাই সংক্ষেপে স্বখছুঃখের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে । ২ ॥ কিন্তু যে 
কাধ্য পরস্পরের অধীন, তাহা অধীন ভাবেই কর! কর্তব্য । যেমন স্ত্রী-পুরুষের 

মধ্যে পরস্পরের অধীন ব্যবহার । অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি 
পরস্পর প্রিয় আচরণ করিবে এবং পরস্পরের অনুকূল থাকিবে। 
তাহারা কখনও ব্যভিচার এবং বিরোধ করিবে না। স্ত্রী পুরুষের আজ্ঞানুসারে 

গৃহকর্ম্ম করিবে এবং বাহিরের কাধ্য পুরুষের অধীন থাকিবে। স্তরীপুরুষ পরস্পরকে 
ুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইতে বাধা দিবে। ইহা নিশ্চয় জান! আবশ্যক যে, 
বিবাহের পর পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট বিক্রীত হইয়া যায়, 
অর্থাত স্ত্রী পুরুষের হাবভাব এমন কি নখাগ্র পধ্যস্ত এবং বী্্যাদি সমস্ত পরস্পপ্নের 
অধীন হইয়া যায়। ্্ীপুরুষ পরস্পরের প্রসন্নতা ব্যতীত কোন ব্যবহার 

করিবে না। তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার অর্থাত বেশ্যাগমন এবং পরপুরুষ 
ংসর্গ প্রভৃতি বড়ই অশ্রীতিকর কাধ্য । এই সকল পরিত্যাগ করিয়। স্ত্রী স্বামীর 

প্রতি এবং হ্থামী স্ত্রীর প্রতি সর্ববদ। প্রসন্ন থাকিবে। পুরুষ ব্রাহ্মণ বর্ণ হইলে 
বালকদ্িগকে এবং. তরী সুশিক্ষিত হইলে বালিকাদিগকে বিছা শিক্ষা দিবে। 
তাহারা! উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বার! তাহাদিগকে বিদ্বান করিবে। পতি পত্রীর 

পুজনীয় দেব এবং পত্ধী পতির পুজনীয়৷ অর্থাত সম্মান যোগ্য দেবী। ইহারা! 
যতদিন গুরুকুলে থাকিবে, ততদ্দিন অধ্যাপকদ্দিগকে মাত পিতায় তুল্য মনে 
করিবে। অধ্যাপকগণও শিশ্যদিগকে নিজ সন্তান সদৃশ মনে করিবেন। 
অধ্যাপক. ও অধ্যাপিক! কিরূপ হওয়] উচিত £-_ 

আত্মজ্ঞানং সমারস্তন্তিতিক্ষা ধন্নিত্যতা। 

যমর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥ 



চতুর্থ সমুল্লাস ১১৩ 

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে। 
অনাস্তিকঃ শ্রদদধান এত পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২॥। 

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শুণোতি, বিজ্ঞীয় চার্থং ভজতে ন কামাৎ। 
নাসম্প্ ফৌহ্থ্যপযুঙ্ক্তে পরার্ধে, 
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্তয ॥ ৩ ॥ 

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্স্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতূম্। 
আপৎন্গ চ ন মুহাত্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ৷ 

প্রবৃততবাক্ চিত্রকথ উহবান্ প্রতিভানবান্। 
আশ গ্রন্থস্ত বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥॥ ৫ ॥ 

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্থ প্রজ্ঞা চৈব শ্রতানুগা । 

অসংভিন্নার্য্যমর্যযাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥॥ ৬ ॥ 
এসব মহাভারতের উদ্ভোগপর্বে বিছুর প্রজাগরের (অধ্যায়ঃ ৩৩) শ্লোক । 

অর্থ £-স্ধাহার আত্মজ্জান এবং সম্যক আরম্ত আছে অর্থাত যিনি কখনুও 

নিষ্ষম্মা ও অলস থাকেন না, যিনি সুখহুঃখ+ লাভক্ষতি, মান অপমান এবং 

নিন্দ। স্বতিতে কখনও হর্ষ শোক করেন না, যিনি ধর্মেই সর্বদা! স্থির থাকেন 

এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ বিষয় বস্ত ধাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেনা, 
ত্রাহাকেই পণ্ডিত বলে ॥১॥ সর্ব্বদ' ধর্মমসঙ্গতকাধ্য করা» অধর্মযুক্ত কাঁধ্য পরিত্যাগ 
করা, ঈশ্বর, বেদ ও সদ্দাচারের নিন্দা না করা এবং ঈশ্বরাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান 

হওয়া---ইহাই পগ্ডিতদ্দিগের কর্তব্য কর্ম ॥ ২ ॥ যিনি কঠিন বিষয়ও শীত জানিতে 
পারেন, যিনি দীর্ঘকাল শাল্্রাধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বিচার করেন, যিনি তাহার সমস্ত 

জ্ঞান পরোপকারে নিয়োজিত করেন, ধিনি স্বার্থের জগ্ঠ কোন কাধ্য করেন না 

এবং যিনি জিজ্ঞাসিত না হইয়া! অথব! উপযুক্ত সময় ন1 বুঝিয়া অন্যের ব্যাপারে 
সম্মতিদান করেন না, তীহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া জানিবে ॥ ৩॥ 
যিনি প্রাপ্তির অযোগ্য বস্তু কখনও পাইতে ইচ্ছা করেন না, যিনি নষ্ট পদার্থের 
জন্য শোক করেন না এবং যিনি বিপদ্দের সময় মুহামান অর্থাৎ ব্যাকুল হন না, 
তিনিই বুদ্ধিমান পণ্ডিত ॥ ৪ ॥ যাহার বাণীসকল বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে 
অতিশয় নিপুণ, বিচিত্র বক্তণ, যিনি শাস্ত্র প্রকরণের বক্তা এবং যথাযোগ্য তাকিক ও 
স্মৃতিমান্ এবং যিনি প্রকৃত অর্থের শাস্ত্রবস্তা, তাহাকেই পণ্ডিত বলে॥ ৫॥ 

ধাহার প্রজ্ঞ। শ্ুত সত্যার্থের অনুকুল, ধাঁহার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি 
১৬ 
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কখনও আধ্য অর্থাত শ্রেষ্ঠ ধাপ্মিক ব্যক্তিদিগের মর্যযাদর। ভঙ্গ করেন না, তাহাকেই 
পণ্ডিত বলে ॥ ৬॥ 

যে স্থানে ঈদৃশ স্ত্রীপুরুষ অধ্যাপক ও অধ্যাপিক। থাকেন, সে স্থানে বিছা! 
ধর্ম এবং স্দাচার বদ্ধিত হয় বলিয়া প্রতিদিন আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
অধ্যয়নের অযোগ্য এবং মুর্খের লক্ষণ £- 

অশ্রুতম্চ সমুন্নদ্ধ৷ দরিদ্রণ্চ মহামনাঃ । 

অর্ধাংস্চাৎকম্মণ! প্রেপ্ন,সূর্চ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥ 
অনাহুতঃ প্রবিশতি হাপৃষ্টো বহু ভাষতে। 
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢুচেতা নরাধমঃ ॥ ২ ॥ 

এই শ্লোকও মহাভারতের উদ্ভোগপ[বর্ব বিছুর প্রজাগরে ( অধ্যায় ৩২ ) আছে। 

অর্থ ₹_যে কোনও শাস্ত্র পাঠ ব| শ্রবণ করে নাই, যে অতিশয় গবিবত, 
যে দরিজ্জ ছইয়াও উচ্চাকাঙক্ষী। এবং যে কর্ণ্ম না করিয়াও ধন সম্পত্তি পাইবার ইচ্ছা 
করে, তাহাকেই বুদ্ধিমান লোকের! মুড বলেন ॥১॥ যে বিনা নিমন্ত্রণে কোন 
সভায় অথবা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা! 
করে, জিজ্ঞাস না করিলেও সভায় বু বুথাবাক্য ব্যয় করে এবং যে বিশ্বাসের 
অযোগ্য বস্ততে বা মনুক্তে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাকেই মুর্খ এবং নরাধম 

বলে ॥২॥ যেস্থানে ঈদৃশ পুরুষ অধ্যাপক, উপদেশক, গুরু এবং মাননীয় হয় 
সে স্থানে অবিদ্তা, অধর্ধা, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং বিভেদ বদ্ধিত হওয়াতে 
হুঃখ বাড়িয়াই যায়। এখন বিদ্ধার্থীদিগের লক্ষণ £- 

[লি ক 

আলম্তং মদমোহো। চ চাপলং গোষ্টিরেব চ। 
স্তব্ধত৷ চাভিমানিত্বং তথাহত্যাগিত্বমেব চ॥ 

এতে বৈ_স্পু দোষাঃ ্থযুঃ সদ বিদ্যাধিনাং মতাঃ ॥ ১ ॥ 
স্ুখার্ধিনঃ কুতো! বিষ্কা! কৃতো! বিদ্যাধিনঃ স্থখমূ। 

নুখার্থা বা ত্যজেছিত্তাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ হৃখমূ ॥ ২॥ 
ইহাও বির প্রজাগরের (অধ্যায় ৩৯) শ্লোক। 

অর্থ ;-( আলম্য ) অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক জড়তা, মাদকতা, 
মোহ অর্থাৎ বস্ত বিশেষের প্রতি আসক্তি, চপলত! এবং নান! বিষয়ে বুথা বাক্য 

বলা ও শ্রবণ করা, পঠন পাঠন করিতে করিতে নিবৃত্ত হওয়], জস্তিকত-ও 
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ত্যাগবিমুখ হওয়। বিষ্ভার্থীর এই সাত প্রকার দোষ ঘটিয়! থাকে ॥ ১॥ যাহারা 
এইরূপ তাহাদের কখনও বিষ্ঠালাভ_ হয় না। স্থখাভিলাবীর ব্দ্া কোথায় ? 
বিষার্থীর সুখ কোথায় ? বিষয়সথখার্থী বিভ্ভাকে এবং বিছধার্থ বিষয়ন্থখকে 

পরিত্যাগ করিবে ॥২॥ এইরূপ ন। করিলে বিষ্কালাভ কখনও হইতে পারে না 
এবং এইরূপ ব্যক্তির বিষ্ভালীভ হয় 

সত্যে রতানাং সততং দাস্তানামৃদ্ধীরেতসাম্ । 

ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্ রাজন্ সর্ববপাপন্যুপাসিতম্ ॥ 

যাহার! সর্বদা সত্যাচরণে রত থাকেন এবং বহার! জিতেন্দ্রিয় ও ধীহাদের 
বীধ্য কখনও অধ-্থলিত হয় না তাহাদেরই ক্রহ্মচধ্য সত্য এবং ভাহারাই বিদ্বান 

হইয়৷ থাকেন. ১। ও 
সুতরাং অধ্যাপক এবং বিদ্কার্থীদিগের শুভ লক্ষণান্থিত হওয়া আবশ্যক । 

অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যেন বিষ্যার্থীর। সত্যবাদী, সত্যবিশ্বাসী ও 
সত্যকারী হন এবং সভ্যতা, জিতেক্দ্রিয়তা, সুশীলতাদি শুভ গুগদম্পন্ন হইয়! শরীর 
ও আত্মার সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি সহকারে বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান হয়। তীহারা 
বিষ্তার্থীদ্বিগের কুচেষ্ট। পরিহার করাইতে এবং বিষ্তাভ্যাস করাইতে সর্ববদ। যত্ববান 
হইবেন। বিষ্তার্থীরা সর্বদা জিতেক্দ্রিয় শান্ত, সহপাঠিগণের প্রতি_ শ্রীতিসম্পন্ন, 
বিচারঙীল এবং পরিশ্রমী- হইয়া এইরূপ পুরুষকার করিবে যাহাতে পুর্ণ বিচ্চা, 
পুর্ণ আয়ু, পরিপুণ্ণ ধন্ম এবং পুরুষকার বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণ 
বর্ণের কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য রাজধণ্মের মধ্যে বলা হইবে । বৈশ্টের কর্তব্য 
ব্রহ্মচর্যযাদি দ্বার বেদাদি বিষ্া অধ্যয়ন পূর্বক (বিবাহ করিয়া) নান। দেশীয় 

ভাঁষা, নানাবিধ বাঁণিজা, রীতি এবং পণ্য সামগ্রীর দর জানা, ক্রয় বিক্রয়, 

ত্বীপদ্বীপাস্তরে গমনাগমন, লাভার্থ কাধ্যারভ্ত, পশ্ড পালন এবং নিপুণতার সহিত 
কৃষির উন্নতি সাধন করা৷ ও করান, ধনবৃদ্ধি, বিষ্তা! ও ধর্ম্োন্নতির জন্য অর্থব্যয়, 
সত্যবাদী ও নিগ্পট হইয়া! সত্যানুসারে সকল ব্যবহার করা এবং এইরূপে নকল 
বন্তর রক্ষা! করা যাহাতে কিছুই নষ্ট না হয়। শুন্রগণ সর্বপ্রকার সেবাকার্যে 
চতুর. এবং বন্ধন বিষ্ভায় নিপুণ হইবে। (তাহারা ) অত্যন্ত .শ্র্ধার. সহিত 

ছিজদিগের । সেবা করিবে, এবং তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের উপজীবিক! 
গ্রহণ করিবে। _দবিজগণ তাহাদের ভোজ্য; পানীয়, বন, স্থান এবং বিবাহাদির 

ব্যয় সমস্তই_ দিবেন অথবা!  আহাদিগকে মাসিক ব্তেন্_  দ্রিবেন। চারিবর্ণ 
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পরস্পর শ্রীতির সহিত উপকার, সৌজন্য, ন্বখ, ছুঃখ ও হানিলাভে একমত 
থাকিয়া রাজ্য ও প্রজাদের উন্নতি সাধনে শরীর, মন এবং ধন প্রয়োগ করিতে 

থাকিবে। কখনও স্বামী স্ত্রীর পৃথক্ অবস্থান বিধেয় নহে। কারণ 

পানং ছুর্জনসংসর্গঃ পত্য। চ বিরহোহটনম্ । 
স্বপ্পোহম্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি বট্ ॥ মনুণ (৯। ১৩)॥ 

মস্ত এবং ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন, ছষ্ট লোকের সংসর্গ, পতি বিয়োগ, 
ভণ্ড (সাধু) দর্শনের ছলে একাকিনী যেখানে সেখানে বৃথা ভ্রমণ” পরগৃছে 

যাইয়। শয়ন অথবা পরগৃহে বাস_-এই ছয়টি দোষ নারীচরিত্রকে কলুষিত 
করে। পুরুষেরও এই সকল দোষ, ঘটিয়া থাকে। পতি পত্বীর মধ্যে ছুই 
প্রকারে বিয়োগ ঘটে। (প্রথমতঃ) কোন ক্ষেত্রে কাধ্যবশতঃ দেশাস্তর 
গমন, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রতীকার 
এই যে, দুরদেশে যাত্রা করিতে হুইলে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিবে। ইহার প্রয়োজন 

এই যে বহুকাল পর্য্যস্ত ( পতি পত্বীর ) পৃথক্ অবস্থান সঙ্গত নছে। 

(প্রশ্ন )- স্ত্রী এবং _ পুরুষের বহু বিবাহ হওয়! উচিত. কিন! ? ( উত্তর )-- 
যুগপত অর্থাৎ এক সময় নহে। (প্রশ্ন )-_-তবে কি সময়াস্তরে বহুবিবাহ হওয়া 

উচিত 1 ( উত্তর )-_হ1, যেমন-_ 

স চেদক্ষতযোনিঃ স্তাদৃগতপ্রত্যাগতাপি বা । 

পৌনর্ভবেন ভত্রণ স! পুনঃ সংস্কীরমর্থতি ॥ মনুৎ (৯। ১৭৬)॥ 

যে স্ত্রীপুরষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংক্কার হইয়াছে, কিন্ত সংযোগ হয় নাই, 
অর্থাৎ স্ত্রী অক্ষতযোনি এবং পুরুষ অক্ষতবীধ্য থাকিলে তাহাদের অন্য পুরুষ 

এবং স্ত্রীর সহিত পুনবিবাহ.. হওয়া, .উচিত। কিন্তু আক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
বর্ণের মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী এবং ক্ষতবী্ধ্য পুরুষের পুনবিবাহ হওয়া! উচিত নছে। . 
(প্রশ্ন )- পুনধিবাছে দোষ কি? (উত্তর )--( প্রথমতঃ) স্ত্রী পুরুষের 

মধ্যে প্রেমের নুনতা ঘটে। কারণ যখন ইচ্ছ। তখনই স্ত্রী পতিকে এবং পতি 
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ করিবে। (দ্বিতীয়তঃ ) স্ত্রী ব! 
পুরুষ পতি বা! স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাছিলে পুর্ব স্ত্রীর 
অথব! পুর্ব পতির সম্পন্তি লইয়া যাইবে এবং তাহাদের কুটুন্বদিগের মধ্যে 
বিবাদ ছইবে। (তৃতীয়তঃ ) বহু ভঙ্জ পরিবারের নাম চিহুও থাকিবেনা এবং 
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তাহাদের সম্পত্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে । ( চতুর্থতঃ ) পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত ধর্ম 
নষ্ট হইয়। যাইবে । এই সকল দোষের জঙ্ত দ্বিজদ্িগের মধ্যে পুন্ধিবাহ ব| 
বহুবিবাহ কখনও হওয়া উচিত নহে। 

( প্রশ্ন )--সম্তানোৎপত্তি না হইলে বংশনাশ ঘটিবে এবং স্ত্রীপুরুষ ব্যভিচারাদি 
কর্ম করিয়া গর্ভপাতাদি বহু কুচেষ্টা করিবে। এই কারণে পুনধিবাহ হওয়া সঙ্গত। 

( উত্তর )-না, না। যদি শ্ত্রীপুরুষ ক্রহ্ষচর্যে স্থির থাকিতে ইচ্ছা! করে, 
তবে কোন উপস্ত্রব হইবে না। আর যদ্দি বংশপরম্পর1 রক্ষার জঙ্ স্বজাতির 
কোন বালককে পোব্য গ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে বংশরক্ষা হইবে এবং 

ব্যভিচারও হইবে ন1। ব্রন্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে নিয়োগ দ্বার 
সম্তানোশুপত্তি করিয়৷ লইবে। 

(প্রশ্ন )-_পুনধিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি? (উত্তর)-_ 
( প্রথমতঃ ) বিবাহ হুইলে যেমন কন্য। পিতৃগুহ ছাড়িয়া পতিগৃছে গমন করে, 

পিতার সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ বিধবা স্ত্রী বিবাহিত 
পতির গুহেই অবস্থান করে। (দ্বিতীয়তঃ) সেই বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সেই 
বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে কিন্তু বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীধ্যদাভার 

পুত্র হয় না, তাহার গোত্রীয়ও হয়না, পুত্রের উপর তাহার কোন স্বত্ব থাকেন! । 

কিন্ত সে বিধবার ম্বৃত পতিরই পুত্রর্ূপে পরিগণিত হয় এবং তাহারই গোত্রীয় ও 

তাহারই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়! তাহারই গৃহে বাস করে। (তৃতীয়তঃ) 

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষে পরস্পরের সেবা এবং পালন করা অবশ্য কর্তব্য । 
কিন্ত নিযুক্ত স্ত্রীপুরষের কোন সন্বন্ধই থাকেনা। (চতুর্থতঃ) বিবাহিত 
স্্রীপুরুষের আমরণ সম্বন্ধ থাকে, কিন্ত নিযুক্ত শ্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কার্যযাস্তে ছিন্ন 
হইয়া! যায়। ( পঞ্চমতঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া গৃহকর্ণ 

সম্পাদনে পরস্পর যত্ববান্ হইয়া থাকে কিন্তু নিধুক্ত শ্রীপুরুষ নিজ নিজ 
গৃহকন্দম করিতে থাকে । 

(প্রশ্ন )--বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি একই প্রকার ন! পৃথক্ পৃথক্? 
(উত্তর )-_কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, তাহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে । তন্বযতীত 

বিবাহিত শ্ত্ীপুরুষ একপতি এবং এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশটি সন্তান উৎপন্ন করিতে 
পারে। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ চারিটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে 
না।' অর্থাত কুমার ও কুমারীর বিবাহের গ্যায় বিপত্বীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রীর 
নিয়োগ হইয়া থাকে। কুমার এবং কুমারীর নিয়োগ হয় না। বিবাহিত 
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ক্রীপুরুষ সর্বদা সঙ্গে থাকে কিন্তু নিধুক্ত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার সেইরূপ নঙে। 
তাহারা খতুদানের সময় ব্যতীত ( অন্য সময়ে) একত্র হইবেনা। যদিস্্রী নিজ 
প্রয়োজনে নিয়োগ করে, তবে দ্বিতীয় গর্ভস্িতির দিন হইতে তাহার লহিত 

নিযুক্ত পুরুষের মন্ন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষ নিজের জস্ঘ নিয়োগ করিলেও 
দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির পর হইতে দম্বন্ধ থাকেনা । কিন্তু সেই নিযুক্ত স্ত্রী ছুই তিন 
বুসর পর্য্স্ত সম্তানগুলিকে পালন করিয়। নিযুক্ত পুরুষকে দিবে। এইরূপে 

এককালে বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য দুইটি এবং অন্ত চারিজন নিযুক্ত পুরুষের 
প্রতোকের জগ্ ছুইটি ছুইটি করিয়। সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। একজন বিপত্বীক 
পুরুষও' নিজের জন্ ছুইটি এবং অন্য চাঁরি বিধবার জঙ্ঘ ছুইটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন 
করিতে পারে। এইরূপে মোট দশটি সন্তান উৎপত্তির আজ্ঞা বেদে আছে, 

যথা-_ 

। । 

ইমীং তবমিন্দ্র মীঢ্ঃ হপুত্রাং হুভগাং কৃথু। 
] ! । 

দশাস্থযাং পুজ্রানাধেছি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ 

খঃ। মং ১০। সুঃ ৮৫1 মং ৪৫॥ 

হে (মীচু* ইন্দ্র) বীর্যযসিঞ্চনে সমর্থ এম্ব্যশালী পুরুষ! তুমি এই 
বিবাহিত) স্ত্রী বা বিধবা! স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ পুত্রের মাতা এবং সৌভাগ্যবতী কর। 
বিব।হিত) স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপন্ন কর এবং স্ত্রীকে একাদশ বলিয়। মনে কর। 
হেস্ত্রী! তুমিও বিবাহিত ব৷ নিযুক্ত পুরুষ কর্তৃক দশটি সম্তান উৎপন্ন কর এবং 
পতিকে একার্দশ বলিয়া মনে কর। বেদের এই আহ্ঞানুসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্ব বর্ণের শ্রীপুরুষ দশ দশটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিবেনা। কারণ 
অধিক সন্তান হইলে সন্তানগুলি দুর্বল নির্লুদ্ধি আল্লায় হয় এবং স্ত্রীপুরুষও অল্লাযু 
এবং রুগ্ন হইয়! বৃদ্ধাবস্থায় বছ ছুঃখ ভোগ করে। 

( প্রশ্ন )--এই নিয়োগ ব্যভিচারের ম্যায় দ্বেখাইতেছে। (উত্তর )--যেমন 
অবিবাহিতদ্দিগের ( সংসর্গ) ব্যভিচার, সেইরূপ নিয়োগ ব্যতীতও সংসর্গ করাকে 
ব্যভিচার বল যাইতে পারে। ইহাতে দিদ্ধ হইল যে, যেমন বিষিসন্গত 
বিবাহকে ব্যভিচার বল! বায় না, সেইরূপ বিধিসঙ্গত নিয়োগকেও ব্যভিচার রলা 
যাইবে না। যেমন শাক্সক্ত বিধিমনুসারে একজনের. কন্যার সহিত . অপর 
একজনের পুত্রের বিবাহের পর সমাগমে ব্যভিচার, পাপ এবং লজ্জ। হয় না, 
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সেইরূপ বেদশাস্ত্োস্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাঁপ এবং লজ্জা মনে কর! 
উচিত নহে। 

(প্রশ্ন )_বথার্থ বটে, কিন্তু ইহা বেশ্যাবৃত্তির গ্যায় দেখাইতেছে। 
( উত্তর )--না, কারণ বেশ্যাসমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয়তা নাই । 
কিন্তু নিয়োগে বিবাহের হ্যায় নিয়ম আছে। যেমন একজনের কন্যা অপরকে 
সম্প্রদান করা হইলে বিবাহের পর সমাগমে লজ্জা হয় না, সেইরূপ নিয়োগেও 
লঙ্জ1 ন! হওয়া উচিত। ব্যভিচারী পুরুষ ব1 ব্যভিচারিণী নারী কি বিবাহের 
পরেও কুকর্ম হইতে রক্ষা পায়? 

(প্রশ্ন )-নিয়োগের কথা আমার নিকট পাপ বলিয়াই মনে হুইতেছে। 
(উত্তর)--যদ্দি নিয়োগকে পাপ বলিয়া মনে কর, তবে বিবাহকে পাপ বলিয়! 
মনে কর না কেন? নিয়োগে বাধাদদান করিলেই ত পাপ হয়। কারণ 

বৈরাগ্যবান্, পুর্ণ বিদ্বান্, যোগী ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্রম অনুসারে স্ত্রী পুরুষের 
স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ করিতে পারে না। গর্ভপাতরূপ ভ্রণহত্যা এবং 

বিধবা স্ত্রী ও বিপড়ীক পুরুষের মহাদুঃখকে কি পাপের মধ্যে গণ্য কর না? 
যতদিন তাহাদের যৌবন থাকে, ততদিন তাহার! মনে মনে সম্তানকামী এবং 

বিষয়ভোগবিলাসী থাকে । যদ্দি কোন রাজ্য বা সমাজ ব্যবস্থা! বার! তাহা দ্দিগকে 

বাধ। দেওয়। হয় তবে গোপনে বনু কুকশ্ম হইতে থাকে । এই সকল ব্ভিচার 
ও কুকণ্ম রোধ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় জিতেন্দ্রিয় থাক1। যদ্দি তাহা না সম্ভব 
হয় তবে বিবাহ বা নিয়োগ না! করাই সঙ্গত। কিন্ত্বী যদি সম্ভব নাহয় তবে 

বিবাহ এবং আপশুকালে নিয়োগ অবশ্য কর্তব্য । ইহাতে ব্যভিচার হ্রাস পায় 

এবং প্রেম বশতঃ উত্তম সম্ভান উৎপন্ন হওয়াতে মনুষ্যজাতির উন্নতি হয়। 

গর্ভপাতও সর্ধপ্রকারে নিবারিত হয়। নীচ পুরুষের সহিত উত্তম স্ত্রীর এবং 

বেশ্যার্দি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের বাতিচার রূপ কুকণ্ম সৎকুলের কলঙ্ক, 
বংশোচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভহত্যা্দি কুকণ্ম বিবাহ ও নিয়োগ দ্বার! 
নিবারিত হয়। এইজগ্য নিয়োগ করা কর্তব্য । 

(প্রশ্ন )- নিয়োগে কি কি নিয়ম থাক! আবশ্যক? (উত্তর)--বিবাহের 
স্ঠায় নিয়োগও প্রসিদ্ধি সহকারে হওয়া উচিত। বিবাহের স্তায় নিয়োগেও ভন্ত 

পুরুষদিগের অনুমতি এবং বরকন্তার প্রসন্নতা থাকা আবশ্যক । অর্থাৎ বখন 

স্রীপুরুষের নিয়োগ হয়, তখন তাহারা স্বীয় আত্মীয় কুচুমথ স্ত্রী পুরুষদ্দিগের সমক্ষে 

(প্রকাশ করিবে) “আমরা উভয়ে সম্ভতানোতপত্তির জন্য নিয়োগ করিতেছি, 



১২০ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

নিয়োগের নিয়ম পুর্ণ হইলে আমর! আর সংযুক্ত হইব না। যদি ইহার বিরুদ্ধ 
কার্য করি, তবে পাপী এবং জাতি ব1 রাষ্ট্রের নিকট দণ্ডনীয় হইব। প্রতিমাসে 
একবার গর্ভাধানকৃত্য করিব এবং গর্ভস্থিতির পর এক বছসর পধ্যন্ত পৃথক 
থাকিব।” 

(প্রশ্ন )-__নিয়োগ কি সবণে হইবে, না ভিন্ন বর্ণের সহিতও হইবে। 

( উত্তর )--সবর্ণে অথবা সবর্ণ অপেক্ষা উত্তম বর্ণের পুরুষের সহিত অর্থাত 

বৈশ্যার ক্ষত্রিয় এবং ব্রাঙ্ষণের সহিত, ক্ষত্রিয়ার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সহিত এবং 
ব্রাহ্মণীর ব্রাক্ষণের দহিত নিয়োগ হইতে পারে। তাণুপধ্য এই যে বীধ্য সমান 
অথবা! উত্তম বর্ণের হওয়া উচিত, নিজ অপেক্ষা! নিম্ন বর্ণের হওয়া উচিত নহে। 

ধন্ম অর্থাত বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ হ্বারা সম্তানোশপন্তি 

স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির প্রয়োজনে । 
( প্রশ্ন )--পুরুষ যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, তখন তাহার নিয়োগ 

করিবার আবশ্যকতা কি? ( উত্তর)--পুর্ব্বে লিখয়াছি যে ভ্বিজগণের মধ্যে 

স্ত্রী পুরুষের একবার মাত্রই বিবাহ হওয়া সঙ্গত, দ্বিতীয়বার নহে, বেদাদি শান্রে 
লিখিত আছে। কুমারের সহিত কুমাপীর বিবাহ সঙ্গত। বিধবার সহিত 

কুমারের এবং কুমারীর সহিত বিপত্ঠীকের বিবাহ ন্যায়বিরুদ্ধ অর্থাত অধশ্ম। 

বিবাহিত পুরুষ যেমন বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ন সেইরূপ যে পুরুষ স্ত্রী 

সমাগম করিয়াছে তাহাকেও কুমারী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। কুমারী 

কম্যা বিবাহিত পুরুষকে এবং কুমার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ। না! করিলে 

স্ত্রী পুরুষের নিয়োগের প্রয়োজন হইবে । যে ব্যক্তি যেমন তাহার সহিত তেমন 

ব্যক্তিরই সম্থন্ধ হওয়া! উচিত এবং তাহাই ধর্ম । 

( প্রশ্ন )--বিবাহবিষয়ে বেদাদি শানে যেরূপ প্রমাণ আছে, নিয়োগ 
বিষয়েও সেইরূপ প্রমাণ আছে কি? (উত্তর)--এ বিষয়ে বু প্রমাণ আছে। 
দেখ ও শুন-_ 

1 

কুহব্িদ্দোষ! কুহ বন্তোরশ্িন! কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো ব। 
] ॥ 

শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্ধ্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ 

ঝ০। মং ১০। সু ৪০1 মং২। 



চতুর্থ লমুল্লাস ১২১ 
। । ! 1 ] উদীর্ঘ” নার্ধ্যভিজীবলোকং গতান্থমেতমুপ শেষ এহি'। হত্তগ্াভন্ত 

। 1 
দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভৃথ ॥ খ০ | মঃ ১০। সুৎ ১৮ ॥ মণ ৮ ॥ 

হে (অশ্বিন! ) স্ত্রীপুরুষ ! যেমন (দেবরং বিধবেব ) বিধবা দেবরের 
সহিত এবং (যোষ। মর্যন্নঃ) বিবাহিতা! স্ত্রী হ্বীয় পতির সহিত (সধস্থে) এক 
স্থান ও শয্যায় একত্র হইয়া সন্তান ( আ, কৃণুতে ) সর্ববপ্রকারে উত্পন্ন করে, 
সেইরূপ তোমরা উভয়ে স্ত্রী পুরুষ (কুহন্দিদ্দোষাঃ) কোথায় রাত্রিতে এবং 
( কুহ বস্তঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাঁস করিতেছিলে ? (কুহভিপিত্বম্) কোথায় 
পদার্থ লাভ (করতঃ) করিয়াছিলে? এবং ( কুহোষতুঃ) কোন সময়ে কোথায় 
বাস করিতেছিলে ? (কো! বাং শযুত্রা) তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায়? 
তোমরা কে এবং কোন দেশবাসী? এতদ্ার। সিদ্ধ হইল যে দেশ বিদেশোস্ত্রী 
পুকষ সঙ্গেই থাকিবে এবং বিধবা স্ত্রীও নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির ন্যায় গ্রহণ 
করিয়া সন্তানোতপত্তি করিবে । 

(প্রশ্ন )-যদ্দি কাহারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে) তবে বিধবা কাহার সহিত 
নিয়োগ করিবে? (উত্তর )--দেবরের সহিত। কিন্তু দেবর শব্দের অর্থ ভুমি 
যাহা বুঝিতেছ তাহ! নহে । দেখ নিরুক্তে ₹__ 

দেবরঃ কন্মাদ্ দ্বিতীয়ে। বরঃ উচ্যতে ॥ নিরুঃ | অঃ ৩। খণ্ডঃ ১৫ ॥ 

বিধবার দ্বিতীয় পতিকে দেবর বলে। পতির কনিষ্ঠ ব জোন্ঠ ভ্রাতাই হউক 
অথবা ম্ববর্ণ বা নিজ অপেক্ষা উত্তম বণ হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে 

তাহারই নাম দেবর । 

হে (নারী) বিধবে! তুমি ( এতং গতান্থুম্) এই মৃত পতির আশা পরিত্যাগ 

করিয়া ( শেষে ) অবশিষ্ট পুরুষদ্িগের মধ্যে (অভি, জীবলোকম্) জীবিত 
দ্বিতীয় পতি (উপৈহি) প্রাপ্ত হও এবং ( উদ্দীর্ঘ) ইহা বিচার করিবে এবং 
নিশ্চয় জানিবে যে (হস্তগ্রাভম্য দিধিষোঃ ) তোমার ( বিধবার ) পুনঃ পাণিগ্রহণ- 

কারী নিযুক্ত পতির সম্বন্ধের জন্য যদি নিয়োগ হয় তবে ( ইদম্) এই ( জনিত্বম্) 

উৎপন্ন পুত্র উক্ত নিযুক্ত (পত্যুঃ) পতির হইবে । আর তোমার প্রয়োজনে 
নিয়োগ করিলে এই সন্তান (তব) তোমার হইবে। তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় 
( অভি, সম্, বড়ুথ ) হও। নিযুক্ত পুরুষ এই নিয়ম পালন করিবে । 

১৭ 
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1 | 1 1 1 

অনেবুক্ধ্যপতিত্রী হৈধি শিবা পশুভ্যঃ হুযমাঃ স্থবর্চাঃ 
। 1 

প্রজাবতী বীরসুর্দেবৃকামা স্তোনেমমগ্রিং গাহ্পত্যং সপধ্য ॥ 

অথ্বব* কাণ ১৪। অনুৎ ২। ম ১৮। 

হে নারী! (অপতিদ্বাদেবৃদ্ি) তুমি পতি এবং দেবরের হছুঃখদ্দাত্রী 

নও। তুমি (ইহ) এই গুহাশ্রমে (পশুভাঃ) পশুদের জন্য (শিবা) 
কল্যাণকারিণী, (স্থযমাঃ) উত্তমরূপে ধর্্নের নিয়মপালনকারিণী, ( ম্থবর্চাঃ ) 

রূপবতী এবং সর্ববশান্সে বিছুষী, (প্রজাবতী ) উত্তম পুত্রপৌত্রাদিযুক্তা, (বীরসুঃ ) 
শুরবীর পুত্রের জননী, ( দেবৃকাম! ) দেবরের কামনাকারিণী, ( স্ঠোন! ) স্থুখদায়িনী, 

পতি ব৷ দেবরকে ( এধি) প্রাপ্ত হইয়া (ইমম্) এই ( গাইপত্যম্) গৃহস্থ সন্থবন্ধীয় 
( অগ্নিম) অগ্নিহোত্র ( সপর্ম্য ) সেবন কর। 

তামনেন বিধানেন নিজো৷ বিন্দেত দেবরঃ ॥ মনুণ (৯1 ৬৯)॥ 

যদি অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধব। হয়, তনে পতির কনিষ্ঠ সহোদ্দরও তাহাকে 

বিবাহ করিতে পারে । 

(প্রশ্ন )-এক স্ত্রী বা পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে? এবং 

বিবাহিত ও নিযুক্ত পতিদিগের নাম কি কি? (উত্তর )-_- 

সোমঃ প্রথমে বিবিদে গন্ধর্বেব। বিবিদ উত্তরঃ । 
1 । 

তৃতীয়ো অগনিষটে পতিস্তরীয়ন্ডে মনুষ্ুজাঃ । 

ঝঃ। মঃ ১০ । সূ ৮৫। মণ ৪০ 

হে স্তর! (তে) তোমার যে (প্রথমঃ) প্রথম বিবাহিত ( পতিঃ ) পতি 

তোমাকে (বিবিদে ) প্রাপ্ত হয় তাহার নাম ( সোম: ) স্থুকুমারতা প্রভৃতি 

গুঁণযুক্ত বলিয়া সোম । যে দ্বিভীয়বার নিয়োগ ভ্বারা তোমাকে ( বিবিদে ) প্রাপ্ত 

হয় দে (গন্ধর্বঃ) এক ত্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছে বলিয়া গন্ধর্বব। যে 

(তৃতীয় উত্তরঃ) দুই পতির পরবস্তা তৃতীয় পতি সে ( অগ্নিঃ ) অতি উ্ণতাযুক্ত 

হওয়ায় অগ্নিসংজ্ঞকঃ এবং যাহারা (তে) তোমার (তুরীয়ঃ) চতুর্থ হইতে 
একাদশ পর্যস্ত নিযুক্ত পতি তাহারা ( মনুষ্যজাঃ ) মনুষ্য নামে অভিহিত হয়। 



চতুথ সমুল্লাস ১২৩ 

যেমন ( ইমাং ত্বমিন্ত্র ) এই মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী একাদশ পুরুষ পর্য্যস্ত নিয়োগ করিতে 
পারে, সেইরূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে। 

(প্রশ্ন )--একাদশ শব্দঘ্ধারা দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ গণনা করা 

হইবে না কেন? (উত্তর )--যদি এইরূপ অর্থ করা হয়, তবে *বিধবেৰ দেবরম্” 
“দেবর; কল্মাদ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে,” *অদেবুত্সি” এবং প্নন্ধর্কেধ! বিবিদ 
উত্তর” ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ সমুহের বিরুদ্ধ অর্থ হুইবে। কারণ তোমার 
অর্থ অনুসারে দ্বিতীয় পতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

দেবরাঘ। সপিগ্াছ। স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়! । 
প্রজেপ্লিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ১ ॥ 

জ্যেষ্ঠো যবীয়সো! ভার্্যাং ষবীয়ান্াগ্রজন্ত্রিয়ম । 
পতিত ভবতো| গত্ব! নিষুক্তাবপ্যনাপদি ॥ ২ ॥ 
ওরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনুণ (৯। ৫৯। ৫৮। ১৫৯) ॥ 

মনু এইসব লিখিয়াছেন যে “সপিণ্ড” অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, 
পতির কনিষ্ঠ বা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা। স্বজাতীয় এবং নিজর অপেক্ষা উচ্চ জাতিস্থ 
পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত। যদি বিপত্বীক পুরুষ এবং 
বিধবা স্ত্রী সম্তান কামন। করে, তবে তাহার নিয়োগ হওয়া উচিত। সর্বব্থ। সন্তানের 

অভাব হইলে নিয়োগ হইবে । আপশুকাল অর্থাৎ সন্তান কামনা ব্যতীত, জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার অথবা! কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোতপত্তির পরেও নিযুক্জগণ সমাগম করিলে পতিত 

হইয়। থাকে । অর্থাৎ এক নিয়োগের সীম! দ্বিতীয় সম্তানের গর্ভধারণ, পধ্যস্ত। 

তাহার পর সমাগম করিবে না। যদি উভয়ের প্রয়োজনে নিয়োগ হয়, তবে 

চতুর্থ গর্ভ পথ্যন্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত রীতি অনুসারে দশ সম্তান পর্যন্ত হইতে পারে! 

তদনস্তর তাহ! বিষয়াসত্তি বলিয়া! গণ্য হয়। তাহাতে তাহার। পতিত বলিয়! 

গণ্য হয়। বিবাহিত স্ত্রীপুরষও দশম গর্ভের পরে সমাগম করিলে কামুক 

বলিয়। নিন্দিত হয়। অর্থাৎ বিবাহ বা নিয়োগ সন্তানের জন্যঃ পশুব কাম 

ক্রীড়ার জন) নহে । 

( প্রশ্ন )__কেবল পতির মৃত্যু হইলে নিয়োগ হয়, অথবা পতির জীবদ্দশাতেও 

নিয়োগ হইতে পারে ? (উত্তর )-_-পতির জীবদদশাতেও হইতে পারে । 
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। 

অন্মিচ্ছন্য হৃতগে পতিং মত ॥ খাঃ। মঃ১০ । সূ. ১০ ॥ 

পতি সন্তানোত্পাদনে অসমর্থ হইলে স্বীয় স্ত্রীকে আজ্ঞা দিবে, ছে সুভগে! 
সৌঁভাগোচ্ছ,! তুমি (মত) আঁম! ভিন্ন (শগ্তম্) অস্ত পতি (ইচ্ছস্ব ) 
ইচ্ছা কর, ফারণ এখন আমাঘার1 সম্তানোতপত্তি হইতে পারে না। তখন 

স্ত্রী অন্যের সহিত নিয়োগ করিয়া সম্তানো্পত্তি করিবে কিন্তু সেই 
বিবাহিত সদাশয় পতির সেবায় স্ত্রী রত থাকিবে । স্ত্রীও রোগাদি দোবগ্রন্ত হুইয়। 

সম্তানোত্পাদনে অসমর্থা হইলে নিজ পরতিকে আজ্ঞা দিবে, “হে স্বামিন্! 
আপনি আমাতে সম্তানোতপত্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিধবার 

সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করুন।” প্রাণ্ড রাজার স্ত্রী কুম্তী ও মাস্দ্রী 

প্রভৃতি এইরূপ করিয়াছিলেন । চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্যের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব 
তাহার ভ্রাতৃবধূ অন্থিক1 ও অন্বালিকার সহিত নিয়োগ করিয়া যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্ী ও 
পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিছুরের জন্মপ্ধান করিয়াছিলেন। এই সব ইতিহাসও 
এ বিষয়ে প্রমাণ। 

প্রোষিতো ধর্মমকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহস্টো৷ নরঃ সমাঃ। 
বিদ্যার্থং ষড়, যশোর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্ত বসরান্ ॥ ১ ॥ 

বন্ধ্যাউমেহধিবেছ্যাব্দে দশমে তু স্ৃতপ্রজা। 
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্স্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ২ ॥ মনু (৯৭৬৮১) ॥ 

বিবাহিতা স্্রী বিবাহিত পতি ধর্্ার্থে বিদেশে গমন করিয়া থাকিলে আট 

বশুসর, বিষ্া ও কীন্তির জন্ গমন করিয়। থাকিলে ছয় বুসর এবং ধনাদি কামনায় 
গমন করিয়া থাকিলে তিন বশুসর পধ্যস্ত প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে নিয়োগ দ্বারা 

সম্তানোতুপত্তি করিবে । বিবাহিত পতি ফিরিয়া আসিলে নিযুক্ত পতির সহিত 

আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে শা।১॥ সেইরূপ পুরুষের পক্ষেও নিয়ম 
এই ষে, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বগুসর (বিবাহের পর মাট বগসর পধ্যন্ত তাহার 

গর্ভ না হইলে ), সন্তান হইয়া মরিয়া! গেলে দশ বশুসর এবং গর্ভবতী হইয়া! প্রত্যেক 

বার পুত্র প্রসব না করিয়। কম্া! প্রসব করিলে একাদশ বশুসর অপেক্ষা করিবে 

বিস্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে সম্ভ পরিত্যাগ করিয়া অগ্ স্ত্রীলোকের 
সহিত নিয়োগ ত্বারা সম্ভানোতপা্দন করিবে। ২॥ সেইরূপে পতি অত্যন্ত 
দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! অন্য পুরুষের সহিত নিয়োগ 
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দ্বারা সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী সম্তাঁন উৎপন্ন করিয়া লইবে। এই 
সকল প্রমাণ এবং যুক্তি অনুসারে স্বয়ন্বর বিবাহ ও নিয়োগদ্ার ত্য স্থ 
কুলের উন্নতিসাধন করা কর্তবা। ৪ওরস” অর্থাৎ বিবাহিত পতিদ্বার! উৎপন্ন 
পুত্র যেমন পিতৃসম্পন্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ “ক্ষেত্রজ” অর্থাৎ 

নিয়োগজাত পুত্রও ম্বজ পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। 

এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের স্মরণ রাখা আবশ্যুক যে, বীর্ধা ও রজঃ অমূল্য পদার্থ । 
যে ব্যক্তি এই অমূল্য পদার্থকে পরন্ত্রী, বেশ্যা অথবা ভুষ্ট পুরুষের সংসর্গে নষ্ট 
করে সে মহামূর্খ। কারণ কৃষক এবং মাঁলী মুর্খ হইয়াও স্ব স্ব ক্ষেত্র বা 
উদ্ভনি ব্যতীত অস্ত্র বীজ বপন করেনা । যদি সামান্য বীজ এবং মুর্খ সম্বন্ধে 
এই কথা, তাহা হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-দেহরূপ বৃক্ষের বীজকে কুক্ষেত্রে নষ্ট করা 
মহামুর্খের কার্য । কারণ সেই বীজের ফল পাওয়া যায়না । “আত্মা বৈ 
জায়তে পুত্রঃ” ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। 

1 । ] 

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদাধজায়সে । 
1 

আত্ম। বৈ পুত্রনামামি স জীব শরদঃ শতম্ ॥ নিরুণৎ ৩। ৪ ॥ 

“হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গজাত বীর্ধ্য হইতে ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, অতএব তুমি আমার আত্মা । তুমি আমার পুর্বে মরিও না, কিন্তু 
একশত বুসর জীবিত থাক ।৮ যাহা হইতে এইরূপ মহাত্মা ও মহাশয়দের 
শরীর উৎপন্ন হয়, তাহ! বেশ্যা্দি কুক্ষেত্রে বপন কর! অথবা হুষ্টবীজ উৎকৃষ্ট 

ক্ষেত্রে বপন করান মহাপাপকন্ম । 

( প্রশ্ন )--বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে স্ত্রীপুরুষকে বন্ধনের মধ্যে 

পতিত হইয়া অনেক সংস্কোচ এবং ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহার 

সহিত যাহার যতদিন প্রণয় থাকে, সে ততদিন তাহার সহিত মিলিত থাকিবে। 

প্রণয়ের অবসান হইলে পরস্পর পৃথক ইইবে। (উত্তর )-_ইহা পশুপক্ষীর 

ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মন্ুষ্তের মধ্যে বিবাহের নিয়ম না! থাকিলে গৃহাশ্রমের 

যাবতীয় উৎকৃষ্ট আচরণ সব নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া! যাইবে, কেহ কাহারও সেবা 

করিবে না, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে । সকলে রোগী, ছুর্ববল ও অল্লায়ু হইয়! 

মরিয়া বাইবে। কেহ কাহারও নিকট ভয় বা লজ্জা করিবেন! । 

ৃদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবা করিবে না। অত্যধিক ব্যভিচারবুদ্ধির ফলে 
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সকলে রোগী, দুর্বল ও অল্লায় হইয়া! সবংশে বিনষ্ট হইবে। কেহ কাহারও 
সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কাহারও 
কোন সম্পত্তির উপর দীর্ঘকাল পধ্যন্ত স্বত্ব থাকিবে না। এই সকল দোষ 

নিবারণার্থ বিবাহ হওয়৷ সর্ববথ। উচিত। (প্রশ্ন )--বিবাহ হইলে এক পুরুষের 

এক ত্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী থাকিবে । স্ত্রী গর্ভবতী বা চিররোগিণী 

হইলে অথব! পুরুষ চিররোগী হইলে, এবং যৌবনে উভয়ে সংষমে অসমর্থ হইলে 
কি কর! কর্তব্য? (উত্তর )--ইহার উত্তর নিয়োগ প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 
গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বসর সমাগম বন্ধ থাক কালে পুরুষ এবং চিররোগ্ী 
পুরুষের স্ত্রী সযমে অসমর্থ হইলে কাহারও সহিত নিয়োগ করিয়! তাহার জন্য 
পুত্রোশুপত্তি করিবে কিন্তু কখনও ব্যভিচার বা! বেশ্যাগমন করিবে না। 

দেশের হিতার্থ যথাসম্ভব অগ্রাপ্ত বস্তু পাঁইবার ইচ্ছা, প্রাপ্তবস্তর রক্ষা 

রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি এবং বদ্ধিত ধনের ব্যয় করিতে থাকিবে । পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার 
রীতি অনুসারে নিজ নিজ বর্ণা শ্রমের ব্যবহার অনুষায়ী অত্যন্ত উতসাছ ও যত্বের 

সহিত কায়, মন এবং ধন দ্বারা পরমার্থ সাধন করিবে । মাতা, পিতা, শ্বশুর 

এবং শাশুড়ীকে অত্যন্ত শুশ্রাধা করিবে । মিত্র প্রতিবেশী, রাজা, বিদ্বান 

চিকিৎসক এবং সজ্জনদিগের প্রতি শ্রীতি রাখিবে এবং ছুষ্ট অধান্মিক 
দ্রিগকে উপেক্ষ। করিয়া, তাহাদ্দের সংশোধনের চেষ্টা করিবে। যথাসাধ্য 
প্রেমের সহিত নিজ সম্তানদ্দিগকে বিদ্বান ও হ্থশিক্ষিত করিবার জন্য ধন সম্পত্তি 

ব্যয় করিবে । ধন্মীচরণ সহকারে মোক্ষ সাধনে রত থাকিবে । তদ্বার। পরমানন্দ 

ভোগ করিতে সমর্থ হইবে । নিন্লিখিত শ্লোকগুলি মান) করিবেন । 

পতিতোহপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠে! ন চ শুদ্দরো জিতেন্দ্িয়ঃ | 
নিছু্ধ। চাপি গৌঃ পুজ্যা ন চ দুগ্ধবতী খরী ॥ ১ ॥ 
অশ্বালস্তং গবালস্তং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্। 
দেবরাচ্চ স্থতোৎপত্তিং কলো পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ২॥ 
নষ্ট স্ৃতে প্রব্রজিতে র্লীবে চ পতিতে পতো৷ । 

পঞ্,স্বাপত্স্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥ 

এ সব কপোলকল্লিত পারাশরীর শ্লোক। কুকর্মা দ্বিজকে শ্রেঠ এবং 

শেষ্ঠকর্মমা শৃত্রকে নীচ মনে করা অপেক্ষা! পক্ষপাত, অন্যায় এবং অধর্ম আর কি 

হইতে পারে? ছুদ্ধবতী অথব। ছুগ্ধহীনা গাভী সবই কি গোপালকের পালনীয় ? 
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কুম্তকারেরা কি গাধা পালন করে না? কিন্তু এই দৃষ্টান্ত বিষম। কারণ দ্বিজ 
ও শুভ্র মনুষ্য জাতি, গাভী ও গর্দভ ভিন্ন জাতি। পশ্ড জাতির সহিত দৃষ্টাস্তের 
একাংশের কোন বিষয়ের সামপ্রস্ত থাক সন্বেও এই শ্লোকের অভিপ্রায় 

যুক্তিহীন বলিয়া এই শ্লোক কখনও বিদ্বান্দিগের অনুমোদনীয় হইতে 

পারে না। ১॥ 

যখন অশ্বালন্ত অর্থাত অশ্বনধ করিয়। অথবা (গবালস্ত ) গোবধ করিয়া 

হোম করাই বেদবিহিত নহে, তখন কলিধুগে তাহার নিষেধ বেদবিরুদ্ধ হইবেন 

কেন? কলিযুগে এই হীনকর্ম্ের নিষেধ স্বীকার কর হইলে ত্রেতা প্রভৃতি 
যুগে ইহার বিধি হইয়া পড়িবে । কোন শ্রেষ্ঠ যুগে এইরূপ জঘন্য কর্ম 
হওয়। সর্ববথা। অসম্ভব । বেদার্দ শাস্ত্রে সন্যাসের বিধি আছে। ইহার নিষেধ 

ভিত্তিহীন। যখন মাংসের নিষেধ আছে, তখন চিরকালের জন্য নিষেধ আছে। 

যখন দেবরের দ্বারা পুত্রো্পাদ্ন বেদে লিখিত আছে, তখন এই শ্লোকরচয়িতা 
চীৎকার করিতেছে কেন ?। ২॥ 

যদি (নষ্টে) অর্থা পতি দ্েশাস্তরে গমন করিলে গৃহে স্ত্রী নিয়োগ করে, 

এবং সেই সময়ে বিবাহিত পতি প্রত্যাগমণ করে তবে সেই স্ত্রী কাহার হইবে? 

যদি কেহ বলে যে বিবাহিত পতির হইবে, তবে আমরা স্বীকার করিলাম । 

কিন্ত এইরূপ ব্যাখ্য। পারাশরীতে লিখিত হয় নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটিই 
আপতকাল ? রুগ্ন হইয়। পড়িয়া থাক এবং কলহ বিবাদ ইত্যার্দি আপশুকাল 

পাঁচেরও অধিক । অতএব এই সকল শ্লোক কখনও স্বীকাধ্য নহে। ৩ ॥ 

(প্রশ্ন )--কেন মহাশয়! আপনি কি পরাশর মুনির বচনও মানেন না? 
( উত্তর )__যাহারই বচন হউক না কেন বেদবিরুদ্ধ হইলে মানি না। আর 

ইহ! ত পরাশরের বচনও নহে । কারণ “ব্রক্মো বা”, *বশিষ্ঠ উবাচ”, প্রাঁম উবাচ”, 
শিব উবা৮”, “বিষুরুবাঁচ” এবং “দেবুবাচ” ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের নাম 
লিখিয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা কর! হয় যে সর্ববমান্তদের নামে এ নকল গ্রন্থ 

সমস্ত সংসারের মান্য হইবে এবং গ্রন্থকারেরও গ্রচুর জীবিকার উপায় হইবে। 

এইজগ্/ অর্থহীন গাথাযুক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত কেবল 
মনুস্থৃতিই বেদানুকুল, অগ্ঠ কোন স্মৃতি নহে। এইরূপে অন্যান্থ জাল গ্রন্থ 
সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। 
(প্রশ্ন )-গৃহাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা। নিকৃষ্ট না শ্রেষ্ঠ? (উত্তর)__ 
নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে সকলই শ্রেষ্ঠ কিন্তু £-- 
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যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যাস্তি সংশ্থিতিমূ । 

তখৈবাশ্রমিণঃ সর্ব গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিমূ ॥১। মনুণ (৬৯০) ॥ 
যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ববজন্তবঃ | 
তথ! গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ ২॥ 

যম্মাত্ যোপ্যা শ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহমূ। 
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তম্মাজ্জ্যেন্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ ৩ ॥ 
স সংধার্্যঃ প্রযত্েেন স্বর্গমঙ্গয়মিচ্ছতা 

স্থখং চেহেচ্ছত৷ নিত্যং যোহ্ধার্য্যো ছূর্ববলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪ 
মনু (৩। ৭৭--৭৯)॥ 

যেমন নদী ও বিশাল নদ যশ্তকাল সমুদ্রে পতিত না হয় ততকাল ভ্রমণ 

করিতেই থাকে, সেইরূপ সকল আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই স্থির থাকে । 

এই আশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রমের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ 

এবং সন্ন্যামী--এই তিন আশ্রমীকে অন্নাদি দান দ্বার! গৃহস্থই প্রত্যহ ধারণ করে। 

অতএব গার্হস্থ্য জো্ঠা শ্রম অর্থাৎ সর্বববিধ ব্যবহারেই উৎকৃষ্ট । হুতরাং যিনি মোক্ষ 

এবং সাংসারিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি যত্বপুর্ববক গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবেন। 

দু্ববলেক্জ্রিয় অর্থাশ ভীরু ও দূর্বল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণের অযোগ্য । এই 

আশ্রমকে উত্তমরূপে ধারণ করিবে। গৃহস্থাশ্রম সাংসারিক যাবতীয় ব্যবহারের 

আধার। এই আশ্রম না থাকিলে সন্তানোশুপত্তি হইত না। তাহা হইলে 

্রক্ষচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে হইত? যিনি গৃহাশ্রমের নিন্দ। 

করেন, তিনি নিন্দনীয় এবং ধিনি ইহার প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয় । 

কিন্তু এই আশ্রমের সখ তখনই হয় যখন স্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি 

প্রসন্ন থাকে, উভয়ে বিষ্া ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সর্বববিধ ব্যবহারের জ্ঞাতা 

হয়। এইজন্য ব্রহ্ষচ্য এবং পুর্বেবাক্ত স্বয়ম্বর বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের দ্থুখের 

প্রধান কারণ। এ স্থলে সমাবর্তন, বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয় 

ক্ষেপে লিখিত হইল । ইহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যটাসের বিষয় লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী ম্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে মুুভাধাবিভূষিতে 

সমাবগন-বিবাহ-গৃহাশ্রমবিষয়ে চতুর্থঃ সমুললাসঃ সম্পুর্ণঃ ॥8| 



বক ত্বককে কক পক পক প্রকে কুক এর কক ক বব রকি কক কি 

ৃ অথ পঞ্চম সমুলাসারস্তঃ ৃ 
পপি কী পি পীসস্টী ্ কি৯'-৯৯৯৯ ৯৯৯ 

অথ শ্বানপ্রস্থ সন্গ্যাসবিধিং বক্ষ্যাসঃ 

্রঙ্গচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেছনী ভূত্বা 
প্রব্রজেহ ॥ শত কাণ ১৪ ॥ 

মনুষ্যের কর্তব্য-ত্রহ্মচধ্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে । গৃহস্থ হইয়। 
বানপ্রস্থ এবং বানপ্রন্থ হইবার পর সন্নাসপী হইবে। ক্রমানুসারে ইহাই 
আশ্রমের বিধান । 

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিব স্নাতকে দ্বিজঃ। 

বনে বসেত, নিয়তে যথাবদিজিতেক্ড্রিয়ঃ ॥ ১ ॥ 
গৃহন্থস্ক যদ পশ্বেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ | 

অপত্যন্তৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২॥ 
সন্তজ্য গ্রাম্যমাহার ং সর্ববং চৈব পরিচ্ছদম্ । 

পুত্রেধু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥ 5 ॥ 
অগ্রনিহোত্রং সমাদায় গৃহাং চাগ্রিপরিচ্ছদম্ । 

গ্রামাদরণ্যং নিঃস্যত্য নিবসেনিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

ুন্তাক্নৈবিবিধৈর্মে ধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা । 

এতানেব মহাযজ্ঞান্নিবপেদ্বিধিপুর্ববকম্ ॥ ৫ ॥ মনুণ (৬১-৫ )॥ 

এইরূপে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্ষমচর্্য পুর্ববক গৃহাশ্রম অবলম্বন কারী দ্বিজ অর্থাত 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বা গৃহাশ্রমে অবস্থানের পর নিশ্চিহাত্মা হইয়া ও সম্যকরূপে 
ইন্দ্রিয় জয় করিয়। বনে বাস করিবে ॥১॥ কিন্তু গুহস্থের যখন মস্তকের কেশ 

শ্বেত ও চণ্ধ শিথিল হইবে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন বনে 

যাইরা বাস করিবে ॥ ২ ॥ যাবতীয় গ্রাম্য আহাধ্য, বস্ত্রাদি এবং উৎকৃষ্ট বস্ত 
৮ 
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পরিত্যাগ করিয়। স্ত্রীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা নিজের সঙ্গে লইয়া বনে 
বাস করিবে ॥ ৩॥ সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র সহকারে গ্রাম হইতে বহির্গত হইবে 

এবং দৃটেন্দ্রিয় হইয়! অরণ্যে বাস করিবে ॥ 8 ॥ শ্যামকাদি নানাবিধ অন্ন, সুন্দর 
নুন্দর তরি-তরকারী, ফল মুল ফুল এবং কন্দাদি ছ্বারা পুর্বেরবান্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ 

করিবে এবং তদ্দারা! অতিথি সেব। ও স্বীয় জীবিক নির্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥ 

স্বাধ্যায়ে নিত্যবুক্তঃ স্থাদ্দান্তো। মৈত্রঃ সমাহিতঃ | 
দাত৷ নিত্যমনাদাতা সর্ববভূতানুকম্পকঃ ॥ ১ ॥ 

অপ্রযত্বঃ স্থখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ | 

শরণেঘমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মনু ( ৬1৮, ২৬)॥ 

স্বাধ্যায় অর্থাত অধ্যয়ন-অধ্যপনায় নিত্যযুক্ত, জিতা তমা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়- 

দমনশীল, বিছ্যাদিদাত্ত। এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে, কাহারও নিকট কিছু 
গ্রহণ করিবে না। সর্বদা এইরূপ আচরণ করিবে ॥ ১॥ শারীরিক মুখের 

জন্য অত্যধিক চেষ্টা করিবে না। ব্রঙ্মচারী থাকিবে অর্থাৎ নিজ স্ত্রী সঙ্গে থাকা 
সত্তেও তাহার সহিত বিষয়ভোগের চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে। 
নিজের আশ্রিত অথনা নিজ সামগ্রীর উপর মমতা করিবে না, বৃক্গমূলে 

বাস করিবে ॥ ২ ॥ 

তপঃশ্রদ্ধে ষে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে শান্ত। বিদ্বাংসে। ভৈক্ষচর্য্যাং চরস্তঃ । 

ুর্ধ্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রাহস্তঃ স পুরুষে! হ্যব্যয়াত্সা! ॥ ১ 
মুড (খণ ২। মং ১১)॥ 

যে সকল শাস্ত বিদ্বান তপস্যা, ধর্থ্ানুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা এবং ভিক্ষাচরণ 

সহকীরে বনে বাঁস করেন, তাহারা যেস্থানে অবিনাশী, হানিলাভ রহিত, পুর্ণ 

পুরুষ পরমাত্মা! আছেন, সেই স্থানে নির্্মলচিন্ত হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া সেই 
পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়। থাকেন | ১ ॥ 

। 1 | 

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি । 
1 | 

ব্রেতঞ্ণ শ্রদ্ধাং চৌপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহমূ ॥ ১। 

যজুর্ধেবেদে ॥ অধ্যায় ২০। মং ২৪ ॥ 
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বানপ্রস্থের কর্তব্য-_“আমি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠ।ন পূর্বক দীক্ষিত হইয়া 
ব্রত, সত্যাচরণ ও শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইব”-_এই অভিলাষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। 
নানাবিধ তপস্চরম্যা, সগসঙ্গ, যোগাভ্যাস এবং ম্ববিচার দ্বার জ্ঞান ও পনিত্রতা 
লাভ করিবে। পরে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ 
করিয়া! পরে সম্গাস গ্রহণ করিবে । ইতি সংক্ষেপেণ বানপ্রস্থবিধিঃ | 

অথ সন্মযাসব্বিশিঃ 

বনেষু চ বিহৃত্যৈষং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ | 
চতুর্থমায়ুষো৷ ভাগং ত্যক্ত1 সংগান্ পরিব্রজেৎ ॥ মনুণ (৬৩৩) ॥ 

এইরূপে বনে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষ হইতে পঞ্চ সপ্ততি বর্ষ বয়স 

পর্যাস্ত বানপ্রস্থ থাকিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগে জঙ্গত্যাগ পুর্বক পরিক্রাট 
অর্থাৎ সন্স্যাসী হইবে। (প্রশ্ন)__গৃহাশ্রম ও বানপ্রন্থাশ্রম না করিয়া 
সন্ন্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় কি না? (উত্তর )- হয়, নাও হয়। (প্রন্ন )- 

এই ছুই প্রকারের কথ! বলিতেছেন কেন? (উত্তর )--ছুই প্রকার নহে। 
যে বাল্যাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে মহাপাগী। যে 
সেইরূপ ন1 হয়, সে মহ] পুণাত্মা। সুপুরুষ | 

যদহরেব বিরজেতদহরেব প্রব্রজেদ্বনাঘ। গৃহাদ! ব্রহ্মচর্যযাদেব প্রব্রজেৎ ॥ 

ইহা ব্রাক্মণগ্রন্থের বচন। যেদিন বৈরাগ্যলাভ হইবে, সেইদিন গৃহ ব 
বন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । পুর্বে ক্রমানুসারে সন্নাসের বিষয় লিখিত 

হইয়াছে । ইহাতে বিকল্প এই যে, বাঁনপ্রস্থ পালন না করিয়। গৃহস্থাশ্রম হইতে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । তৃতীয় পক্ষ এই যে, পুর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাঁসনা- 
রহিত এবং পরহিতকামী পুরুষ ইচ্ছা! করিলে ব্রহ্ষচধ্য আশ্রম হইতেই সন্যাস 
গ্রহণ করিবে । বেদেও ( “যতয়ঃ ব্রাহ্মণন্য, বিজানতঃ” ) ইত্যার্দি বাকো সন্ন্যাসবিধি 

আছে। কিন্তু 

নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ | 

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগন্য়াৎ ॥কঠগ। বল্লী ২।মং ২৩॥ 
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ষে ব্যক্তি ছুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, যাহার শাস্তি নাই, যাহার আতা! 

যোগী নহে এবং যাহার মন শাস্ত নহে, সে ব্যক্তি সম্নাস গ্রহণ করিয়াও প্রজ্ঞান 

ভ্বারা পরমাত্বীকে প্রাপ্ত হয় না । অতএব £--- 

যচ্ছেদ্বাউমনসী প্রাজ্ঞস্তছ্যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি। 

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তগ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ 
কঠ০। বল্লী ৩। মং ১৩॥ 

বুদ্ধিমান্ সন্নবাসী বাক্য ও মনকে অধন্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়। জ্ঞান ও আত্মাতে 
যুক্ত করিবে এবং সেই জ্ঞান-স্বাত্নাকে পরমতআ্ায় নিয়োজিত করিবে । আর 

সেই বিজ্ঞানকে শাস্তশ্বরূপ আত্মাতে স্থির করিবে । 

প্রীক্ষ্য লোকান্ কর্্মচিতান্ ব্রান্মণে। 

নির্বেদমায়ানীস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 

তদ্বিজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ 

শ্রোত্রিয়ং ব্র্নিষ্ঠমূ ॥মুণ্ড, | খণ ২। মং ১২। 

সমস্ত লৌকিক ভোগকে কর্ন্বারা সঞ্চিত দেখিয়! ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে । কারণ অকৃত অর্থাৎ যিনি কাহারও দ্বারা স্যষ্ট হন 

নাই, সেই পরমাতআ্মীকে কৃত অর্থাৎ কেবল কন দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায় না । 

অতএব অর্পণার্থ কিছু হস্তে লইয়া বেদবিৎ ও ব্রন্মজ্ঞ গুরুর নিকট বিজ্ঞানের জন্য 

গমন করিয়া! সকল সংশয় নিবৃত্ত করিবে কিন্তু এই সব লোকদিগের সংসর্গ সর্ধদ! 

পরিত্যাগ করিবে £-- 

অবিগ্ায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পঞণ্ডিতম্মন্যমানাঃ । 

জউঘন্যমানাঃ পরিয়স্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মান! যথান্ধাঃ ॥ ১। 

অবিগ্ভায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কুতর্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। 
যৎকম্মিণে। ন প্রবেদয়স্তি রাগ! তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২॥ 

মুণ্ড । খৎ ২। মং ৮।৯ | 

যাহার! অবিষ্ভার মধ্যে ক্রীড়া করে এবং আপনার্দিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে 

করে, তাহার! নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। সেই মুঢগণ, অন্ধ যেমন অন্ধের পশ্চাতে 

যাইয়। ভুর্দদশাগ্রন্ত হয়, সেইরূপ ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥১॥ যে সকল 
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বালবুদ্ধি বুধ! অবিষ্ভায় রত থাকিয়। নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, যাহারা কেবল 
কন্মকাণ্ডে রত থাকে, তাহারা আসক্তি বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া! জানিতে 

ও জানাইতে পারে না। তাহারা আতুর হইয়া জন্মমরণরূপ দুঃখে 
নিমগ্ন থাকে ॥২॥ অতএব-_- 

বেদীন্তবিজ্ঞানন্থনিশ্চিতাথণঃ সংন্াসযোগাদ্যতয়ঃ গুদ্ধসত্াঃ | 
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরাম্থত। পরিমুচ্যস্তি সর্বেবে ॥ 

মুণ্ডত । খণ ২। মণ ৬॥ 

ধাহারা বেদাস্ত অর্থ পরমেশ্বরপ্রতিপাদক বেদমন্ত্রেরে অর্থজ্বান এবং 
তদমুকুল আচারে দৃঢ় নিশ্চয় এবং ধাহারা সন্ন্যাস যোগ দ্বার! শুদ্ধান্তকরণ সন্যাসী 
হন, তাহারা পরমেশ্বরে মুক্তিন্থখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগের পর মুক্তিম্থখের সীমা 
শেষ হইলে সে স্থান হইতে নিক্্রান্ত হইয়। পুনরায় সংসারে আগমন করেন। 
মুক্তি ব্যতীত ছুঃখের নাশ হয় ন। কারণ £-- 

ন বৈ সশরীরম্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাবসন্তং ন 
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পূশতঃ ॥ ছান্দো। ( প্রণ ৮। খং ১২) ॥ 

যে দেহধারী সে কখনও সুখ ছুঃখপ্রাপ্তি হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। যখন 

অশরীরী জীবাজ্ম! শুদ্ধ হইয়! মুক্তি অবস্থায় সর্ববব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত 

অবস্থান করে, তখন তাহার সাংসারিক স্থখছুঃখ থাকেনা । এইজন্যা__ 

পুত্রৈষণায়াশ্চ বি ভ্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ 
বুযুখখায়াথভিক্ষাচর্যং চরস্তি ॥ 

শত০ কাণ ১৪ (প্রণ ৫। ব্রাৎ ২। ক ১)॥ 

সাংসারিক খ্যাতি বা লাভ, এশ্বধ্যজনিত ভোগ, সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ 
হইতে দূরে থাকিয়া সন্্যাসিগণ ভিক্ষুক হইয়া! দ্বিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর 
থাকিবে। 

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তন্তাং সর্বববেদসং হুত্ব! ব্রাহ্মণঃ 
প্রব্রজেৎ ॥১॥ যজুর্বেদ-ব্রাঙ্গণে ॥ 

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্বববেদসদক্ষিণামূ্ | 
আত্মন্গ্লান সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥২॥ 
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যো দত্ব! সর্ববভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ। 
তস্ত তেজোময়! লোক ভবন্তি ব্রহ্ম বাদিনঃ ॥৩।মনু, (৬1৩৮) ৩৯)॥ 

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইগ্তি অর্থাৎ যর করিয়! 
তাহাতে যজ্ছোপবীভ শিখার্দি চিহ্ন পরিত্যাগ করিবে । আহবনীয়াি পাঁচ 
অগ্নিতে প্রাণ, অপান, বান, উদ্দীন এবং সমান-_-এই পঞ্চ প্রাণ আরোপণ 

করিয়। ব্রহ্মবিদ্ ব্রান্মণ গৃহ হইতে নিজ্ছান্ত হইয়] সন্ন্যাসী হইবেন ॥ ১ ॥২॥ 

যিনি সর্ববভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয়দানপুর্ববক গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়। সন্গ্যাসী হন সেই ব্রহ্ষবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর বর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত 

ধন্ম ও বিদ্ভার উপদেশক সন্নাপী আলোকময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দম্বরূপ 
লোক প্রাপ্ত হন। 

(প্রশ্ন )--সম্যাসীদের ধশ্ম কি? (উত্তর)--পক্ষপাতবিহীন হ্যায়াচরণ, 

সত্যগ্রহণ, অম্তাবর্ন, ঈশ্বরের বেদোক্ত আঙ্ঞাপালন, পরোপকার এবং 

সত্যভাষণার্দি লক্ষণঘুক্ত ধর্ম সকল আশ্রমবাসীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ । 

কিন্তু সন্গ্যাসীর বিশেষ ধর্ম এই 

ৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপুতং জলং পিবেৎ। 
সত্যপুতাং বদেদ্ধচং মনঃপৃতং সমাচরেৎ ॥ ১ ॥ 

তুদ্ধযস্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রু্টঃ কুশলং বদেৎ । 
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদে ॥ ২ | 
অধ্যাত্মরতিরামীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ | 

আত্মনৈব সহায়েন স্থখার্থী বিচরেদিহ | ৩ ॥ 
ক্ুগুকেশনখশ্াশ্রুঃ পাত্রী দণ্তী কুসম্তবান্। 
বিচরেন্িয়তো নিত্যং সর্ববভূতান্য গীড়য়ন্ ॥ ৪ ॥ 

ইন্ড্রিয়াণাং নিরোধেন রাগঘ্েষক্ষয়েণ চ। 
অহিংসয়া চ ভূতানামস্থৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥ 

দৃূষিতোহপি চরেদ্ধন্মীং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ। 
সমঃ সর্ব্বেধু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধন্মকারণম্ ॥ ৬ ॥| 

ফলং কতকবৃক্ষস্থয যছ্ভযপ্য্ু প্রসাদকমূ । 

ন নামগ্রহণাদেব তস্ত বারি প্রসীদতি ॥ ৭॥ 
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প্রাণায়াম৷ ব্রাঙ্মণন্ত ত্রয়োহপি বিধিবৎ কৃতাঃ। 

ব্যাহ্ৃতি প্রণবৈষুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমন্তূপঃ ॥ ৮ ॥ 

দহন্তে ধ্ায়মানানাং ধাতুনাং হি থা মলাঃ। 

তথেন্ড্রিয়াণাং দহান্তে দোষাঃ প্রাণন্ত নিগ্রহাৎ ॥ ৯ । 

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোযান্ ধারণাভিশ্চ কিন্িষমূ। 

প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ 'গুণান্ ॥ ১০ ॥ 

উচ্চাবচেধু ভূতেষু ছুর্জেয়ামকৃতাত্মভিঃ | 

ধ্যানযোগেন মংপশ্যেদ গতিমন্তান্তরাজসনঃ ॥ ১১ ॥ 

অহিংসয়েক্দ্রিয়াসঙ্গৈ বৈদিকৈশ্চৈব কম্্মাভিঃ। 
তপসশ্চরণৈশ্োগ্্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদঘূ ॥ ১২॥ 

যদ ভাবেন ভবতি সর্ববভাবেরু নিস্প্হঃ। 
তদা স্থখমবাপ্োতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ১৩ ॥ 

চতুর্ভিরপি চৈ বৈ তৈরনিত্যমাশ্রমিভিদিজৈঃ | 
দশ লক্ষণকে| ধন্ঃ সেবিতব্যঃ প্রবত্ততঃ ॥ ১৪ ॥ 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্দিয়নিগ্রহঃ | 

ধীবিগ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধন্মলক্ষণমূ ॥ ১৫ ॥ 

অনেন বিধিনা সর্ববাংস্ত্যক্ত। সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ। 

সর্ববন্্বিনিমু'্তে। ত্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬। 
মনু অত ৬। (৪৬1৪৮1৪৯।৫২।৬০।৬৬।৬৭।৭০।৭১1৭২।৭৩1৭৫1৮০৯১।৯২1৮১ ) ॥ 

পথে গমনকালে নন্ন্যানী ইতস্তত; দৃষ্টিপাত না করিয়া নিম্মে ভূমির উপর 

দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা বস্তার ছায়া জলপান করিবে, নিরন্তর সত্যই 

বলিবে এবং সর্বদা মনে মনে বিচার করিয়া! সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জন করিবে ॥১॥ 

কোন স্থানে উপদেশ অথবা কথোপথন কালে কেহ নন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, 

অথবা তাহার নিন্দা করিলে, তশুপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ ন! করিয়া তাহার 

কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করা সন্্যাসীর কর্তব্য। মুখের এক, নাপিকার 

ছুই, চক্ষুর ছুই এবং কর্ণের ছুই রষ্থো বিকীর্ণ বাণীকে কোন কারণে মিথ্যা 

করিবে না ॥ ২॥ শ্বীয় আত্ম। এবং পরমাত্মাতে স্থির নিরপেক্ষ থাকিয়া মন্চ 

সাদি বর্জন পূর্বক, আত্মারই সাহায্যে স্খাথী হইয়া ইহ সংসারে ধন্যোন্নতি 
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ও বিষ্তোন্নতিজনক উপদেশার্থ সর্বদা পর্যটন করিতে থাকিবে ॥৩ ॥ কেশ- 

নখ ছেদন এবং শ্শ্রা ও গুল্ষ মুণ্ডিত করিবে, স্ন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ ও বুসুস্ত 

প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিশ্চিভাত্সা। হইয়া ও কোন প্রাণীকে 

কষ্ট না দিয়! সর্ববত্র বিচরণ করিবে ॥ 8 ॥ ইন্্রিয়সমুহকে অধন্মাচরণ হইতে 

নিবৃত্ত করিয়া রাগ-ছেষ পরিত্যাগ পূর্বক সকল প্রাণীর প্রতি নির্বেবের থাকিয়া 

মোক্ষের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে ॥ ৫ ॥ কেহ সংসারে নিন্দা বা স্ততি 

করিলে সন্যাসী সকল আশ্রমস্থ মনুষ্য ও সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতশুহ) 

হইয়া! স্বয়ং ধন্্াত্মা হইতে এবং অপরকে ধর্মাত্মা করিতে চেষ্টা করিবে । সন্নাসী 

মনে মনে নিশ্চিত রূপে জানিবে যে, দণ্ড, কমগুলু এবং কাষায় বন্ধ্র প্রভৃতি চিহ- 

ধারণ ধর্মের কারণ নহে। মনুষ্যদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদ্দান দ্বার? 

উন্নতি করাই সন্গ্যাসীর প্রধান কর্তব্য ॥৬॥ যদিও নিশ্লীবৃক্ষের ফল পেষণ 
করিয়া অপরিষ্কুত জলে নিক্ষেপ করিলে জল পরিষ্কৃত হয়, তবুও উহা! নিক্ষেপ 

না করিলে মাত্র উহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ দ্বার জল পরিষ্কৃত হইতে পারে 

না ॥৭॥ অতএব ব্রান্গণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর কর্তব্য এই যে, তিনি 

ওক্কার সহিত সপ্তব্যানৃতি দ্বার বিধিপুর্ববক যথাশক্তি প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু 

কখনও তিনটির কম প্রাণায়াম করা উচিত নহে। ইহাই সন্ন্যাসীর পরম 

তপন্তা। ॥ ৮ ॥ যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত অথবা দ্রবীভূত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়! 
যায়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দত্রিয়মুহের দোষ তস্মীভূত 

হয়। ৯ ॥ অতএব সন্াসিগণ প্রত্যহ প্রাণায়াম দ্বার আত্মা, অন্তঃকরণ এবং 

ইন্দ্রিয় সমুহের দোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার ছারা সঙ্গদোষ এবং 

ধ্যান ছারা মনীশ্বর গুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোক এবং অবিষ্ার্দি জীবের দোষ 

ভগ্মীভূত করিবেন। ১০ ॥ এই ধ্যানযোগ দ্বারা অযোগী ও অবিছ্বান্দিগের পক্ষে 

চুঙ্ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থে পরমাত্মার যে ব্যাপ্তি এবং নিষ্গ আত্মা ও অন্ততরধ্যামী 

পরমাতআ্মার ষে গতি তাহ। দর্শন করিবেন। ১১ ॥। পুর্ব্বোক্ত সন্্াসীই প্রাণীদিগের 

প্রতি নির্ব্বৈর ভাব, ইন্দ্রিয়-বিষয় বর্জন, বেদোক্ত কর্্দ এবং অততযুগ্র তপশ্চর্য্যা 
দ্বার সংসারে মোক্ষপদ্দ লাভ করিতে ও করাইতে পারেন, অন্য কেহ পারে 

না। ১২।॥। যখন লন্ন্যাসী সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থে নিস্পৃহ, নিরাকাগক্ 

এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র থাকেন, তখনই এই দেহে ও মরণান্তে 

নিরন্তর সখ প্রাপ্ত হন। ১৩ ॥ অতএব ব্রহ্াচারী, গৃহস্থ, বান প্রস্থ এবং সঙ্্যাসী 

যত্বসহকারে নিম্মলিখিত দশলক্ষণান্থিত ধণ্ম পালন করিবে । ১৪ ॥-- 
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প্রথম লক্ষণ-_( ধৃতি ) সর্ববদ! ধৈর্য্য অবলম্বন করা ; দ্বিতীয়-_( ক্ষম! ) নিন্দা- 

স্তুতি, মান-অপমান এবং হানি-লাভাদ্দি দুঃখের মধ্যেও সহিধুর থাকা; 
তৃতীয়--( দম ) মনকে সর্ববধা ধন্মে রত এবং অধর্ম হইতে বিরত রাখা! অর্থাৎ 

পাপকন্ম করিবার ইচ্ছাও মনে উদিত না হওয়1; চতুর্থ-_( অস্তেয় ) চৌর্যযত্যাগ 

অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা! বা অন্ত কোন কাধ্য বা 
বেদবিরুদ্ধ উপর্দেশ দ্বারা পরস্বগ্রহণ করাকে চৌধ্য বলে এবং চৌধ্য পরিত্যাগ 

করাকেই সানুকারী বলে, পঞ্চম-_( শোৌচ ) রাগ, দ্বেষ এবং পক্ষপাত পরিত্যাগ 
করিয়া ভিতরের এবং জল ও মৃত্তিক1 মাঁঙ্জনাদি দ্বারা বাহিরের পবিত্রতা রক্ষা 

কর।; ষণ্ঠ_-( ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ) ইন্ড্রিয়সমূহকে অধন্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
সর্ববদ! ধন্মপথে নিয়োজিত রাখা ; সগ্তম--( ধীঃ) মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বুদ্ধি- 

নাশক পদার্থ, কুসংসর্গ, আলম্ত এবং প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট 

পদার্থ সেবন এনং সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস ছার! বুদ্ধির উন্নতি সাধন ; অষ্টম-_ 
(বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পধ্যস্ত যাবতীয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞান এবং 
ঞ&ঁ সকল পদার্থ হইতে যথোচিত উপকার গ্রহণ; আত্মায় অর্থাত যেরূপ মনে 

সেইরূপ, মনে যেরূপ নাকো সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কর্মে সেইরূপে সত্য 

আচরণ করাকে বিদ্ভ। বলে, তদ্দিপরীত অবিষ্ঠ।; নবম--( সতা ) যে পদার্থ 

যেরূপ তাহাকে সেইরূপ মনে করা, সেইরপ বল। এবং সেইরূপ করা ; দশম-_ 

( অক্রেধ ) ক্রোধা্দি দোষ পরিত্যাগ করিয়! শাস্তি প্রভৃতি গুণগ্রহণ-_এই সকল 

ধন্মের লক্ষণ । এই দশ লক্ষণবিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত, স্যায়াচরণরূপ ধরন্ম-পালন 
চারি আশ্রমবাসীরই কর্তৃব্য। এই বেদোক্ত ধন্মানুসারে স্বয়ং চলা এবং অপরকেও 

বুঝাইয়া চালিত করা সন্নাসীদের বিণেষ ধর্ম । ১৫॥ সন্ন্যাসী এইরূপে ধারে 
ধীরে সমস্ত সঙ্গদোষ পরিত্াগ করিয়। এবং হর্ষ শোকাদি ঘন্বিমুক্ত হইয়া 
ব্রক্ষেই অবশ্থিত হন। গৃহস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমীকে সর্বপ্রকার 
ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য নিশ্চয় করা এবং অধশ্মীচরণ হইতে নিবৃত্ত ও সকল 

সংশয় ছিন্ন করিয়া সত্য ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত করা সন্গাসীদের প্রধান 

কর্তব্য ॥ ১৬॥ 

(প্রশ্ন )--সন্্যাসগ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই ধন্ম না ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও 
ধন্ম 1 (উত্তর )-_ব্রাহ্মণেরই অধিকার, কারণ সকল বর্ণের মধ্যে যিনি পুর্ণ 

বিস্বান্, ধাম্মিক এবং পরোপকারপ্রিয় ব্যক্তি তাহারই নাম ব্রাহ্মণ । পুর্ণ বিদ্ভা, 

ধর্ম, পরমেশ্বরে নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারের বিশেষ 
১৯ 
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উপকার হইতে পারে না। এইজন্য জন্শ্রতি আছে যে, কেৰ্লমান্তর ব্রাহ্মণেরই 

সন্াসে অধিকার, অন্যের নহে । মনুরও এই প্রমাণ আছে ৫ 

এষ বোহভিহিতো ধর্দো। ব্রাহ্মণস্য চতুবিবধঃ | 
পুণ্যোহক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধন্মান্ নিবোধত ॥ 

মনুৎ (৬। ৯৭) 

মন্ুমহারাজ বলিতেছেন, “হে খধিগণ ! এই চতুধ্বধ অর্থাৎ ব্রক্গচর্ধ্য, 
গার্স্থা, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম পালন করা ব্রাহ্মণের ধন্ম। বর্তমানে 

পুণ্যন্বরপ এবং দ্রেহত্যাগের পর মুক্তিত্বরূপ অক্ষয় আনন্দপ্রদ এই সম্্যাসধন্্ম। 
ইহার পর অ'মার নিকট রাজধন্ম শ্রবণ কর” । এতদ্দ্।রা সিদ্ধ হইল ঘে প্রধানতঃ 

ব্রাহ্গণেরই সন্াস গ্রহণের অধিকার এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মচধ্য আশ্রম । 

(প্রশ্ন )--সল্যাসগ্রহণের প্রয়োজন কি? (উত্তর)--শরীরের মধ্ো 

যেমন মন্তকের প্রয়োজন, সেইরূপ আশ্রমলমুহের মধ্যেও সন্যাসের প্রয়োজন । 

কারণ সন্ন্যাস ব্যতীত কখনও বিদ্বোনতি ও ধশ্মোননতি হইতে পারে না । অন্যান্য 

আশ্রমে বিস্তাভ্যাস, গৃহকৃত্য এবং তপশ্চর্য্যার্দি থাকা বশতঃ অবসর অতি অল্পই 

থাকে। পক্ষপাত পরিত্যাগপুর্ধবক কাধ্য করা অন্ত আশ্রমবাসীর পক্ষে দুক্ধর। 

সন্ন্যাসী যেমন সর্ববতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন সেইরূপ অন্য 

কোন আশ্রমবাসী করিতে পারে না। কারণ সত্যবিষ্ঠ। ছার] পদার্থ বিজ্ঞানের 

উন্নতি সাধনে সন্যাসীর যতদুর অবকাশ থাকে, অন্ত কোন আশ্রমনাসীর ততদুর 
থাকে না। কিন্তু ব্রহ্ষচধ্য হইতে সন্াসী হইয়া সত্যোপদেশ ছারা জগতের 

যেমন উন্নতি করা যায়ঃ গৃহস্থ অথব। বানপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাসী হইলে 
সেইরূপ করা যায় না। (প্রশ্ন )-সন্ন্যাস গ্রহণ কর! ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ । 

কারণ, মনুষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি পরমেশ্বরের অতিপ্রেত। গৃহাশ্রম না করিলে সন্তানও 

জন্মে না। যদি সন্াস আশ্রমই মুখ্য হয় এবং সকলে তাহা অবলম্বন করে, 

তবে মনুষ্কের মুলোচ্ছেদ হইবে । (উত্তর )---আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের 

সন্তান জন্মে না, অথবা জন্মিলেও শীত্র নষ্ট হয়। তাহাও কি তবে ঈশ্বরের 

অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইল ? যদ্দি বল, “যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহুত্র দোষঃ*। 

ইহ। কোন কবির উক্তি । অর্থ--চেষ্টা সত্ত্বেও কাধ্যসিদ্ধি না হইলে দোষ কি? 
অর্থাৎ কোন দোষ নাই। তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি 
গৃহাশ্রমে বছ সন্তান জন্মে এবং ভাহায়। পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ ও বিধাদ করিয়া 
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মরে তবে কতদূর অনিষ্ট হইয়। থাকে! ভুল বুঝিবার জন্য অনেক স্থলে বিবাদ 
হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে 
গ্রীতি উৎপাদন করিলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহ সহস্র গৃহস্থের 
সমানদংখ্যক মনুষ্য বৃদ্ধি হইবে। আর সকল মনুষ্য সন্গাস গ্রহণ করিতেই 
পারে না। কারণ সর্বসাধারণের বিষয়াসক্তি কখনও দুর হয় না। সন্ন্যাসী 
উপদেশ অনুসারে ধাহারা ধার্িক হন, ভীহারা যেন সন্নাণসীর পুত্র তুল্য । 
( প্রশ্ন )--সন্ন্যাসিগণ বলিয়া! থাকেন “আমাদের কোন কর্তব্য নাই। অন্ন বন 
পাইয়া আনন্দে থাকিব। অনিগ্ঠারূপী সংসার লইয়া মাথা ঘামাইব কেন? 
নিজকে ব্রহ্ম মানিয়া সন্থু্ট থাকিব এবং কেহ জিজ্ঞাসা! করিলে তাহাঁকেও 
উপদেশ দিব যে, তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে ন, 
কারণ শীতোষ্ শরীরের, ক্ষুধা তৃষ্ণা! প্রাণের এবং সুখছুঃখ মনের ধর্মী । জগৎ 
মিথা!। এনং জগতের যাঁদতীয় বাসহারও কল্পিত অর্থাৎ মিথা।। ম্বতরাঁং তাহাতে 

আপদ্ধ হওয়া! বুদ্ধিমানের কাঁধা নভে । পাপপুণ্য যাহা কিছু সব দেহ ও ইন্ছ্িয়ের 

ধর্মঃ আত্মার নহে” । ইগারা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি 
কিছু পিলক্ষণ সন্নাসধম্মা বলিতেছেন। এক্ষণে কাহার কথ! সতা এবং কাহার 

কথ! নিথ্) মানিৰ? (উত্তর )--সতুকম্মও কি তাহাদের কর্তব্য নহে? দেখ, 
মনু লিখিয়াছেন, “বৈদিকৈশ্চৈবকর্াভিঃ” অর্থাৎ নৈদ্িক কর্ম যাহ! ধর্মসঙ্গত 
সতা কর্ধা, তাহা সন্নাসীদ্দিগেরও অবশ্য কর্তব্য । সন্যাসীরা কি গ্রাসাচ্ছাদনাদি 

কর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে পারে? যদি এই সকল পরিত্যাগ করা না যায়, 
তবে উত্তম কন্ধা পরিত্যাগ করিলে তাহারা কি পতিত ও পাগী হইসে না? 
যদ্দি তাহার! গৃহস্থদ্দিগের নিকট হইতে অন্নবন্ত্রাদি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের 
কোন প্রত্যুপকার ন! করে তবে কি তাহারা মহাপাপী হইবে না? যেমন চক্ষু 
হবার! দর্শন এবং কর্ণ দ্বার! শ্রবণ না হইলে চক্ষু কর্ণ বৃথা সেইরূপ সত্যোপদেশ 

ও বেদার্দি সত্যশান্ত্রের আলোচনা ও প্রচার না করিলে সন্ন্যাীরা জগতে 

বৃথা ভারম্বরূপ হইয়া থাকে । আর যে “অবিষ্ভারপী সংসারে মাথা থামান” 
ইত্যাদি কথা লেখ! ও বলা হয়, যাহারা এইরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহারা 

স্বয়ং মিথ্যারপ পাপের বৃদ্ধিকারী পাগী। শরীরার্দি দ্বার যে সকল কর্ম কর! 
হয় এ সকল আত্মারই কশ্ম এবং এ সকলের ফলভোগীও আত্ম! । যাহারা 

জীবকে ব্রহ্ম বলে, তাহার! অবিষ্ভারূপ নিদ্রায় নিক্িত। কারণ জীব একদেশী 
ও অল্পজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম সর্ববব্যাপক ও সর্বজ্ঞ । ক্রচ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত 
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্বতাব। জীব কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত থাকে । ব্রহ্ধ সর্ববব্যাপক ও সর্ববজ 
বলিয়া! তাহার কখনও অবিষ্া অথবা ভ্রম হইতে পারে না। কিন্তু জীবের 

কখনও বি্তা কখনও আবিষ্ভা হইয়া! থাকে । ব্রহ্ম কখনও জন্ম-মরণ জনিত দুঃখ 

প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জীব তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাদের এ সকল 

উপদেশ মিথ্যা । 

(প্রশ্ন )-সন্যাসী সর্ববকর্মবিনাশী। তিনি অমি ও ধাতু স্পর্শ করেন না । 
ইহ] কি সত্য? (উত্তর)-_-না। “সমাড্ নিত্যমাস্তে যন্মিন যদ বা সম্যঙ, 

স্স্যান্তি হৃঃখানি কন্মাণি যেন স সন্গযাসঃ স প্রশস্তে। বিষ্তে যস্ত স সন্নাসী” 

যাহ। ব্রন্মে আছে এবং যদ্দার! ছুষ্ট কর্মসমূহ পরিত্যক্ত হয় যিনি সেই উত্তম 
সবভাববিশিষ্ট তাহাকে সন্যানী বলে। অতএব যিনি উত্তম কম্ম করেন এবং 

কুকন্ম সমুহের নাশ করেন, তাহাকে সন্ন্যাসী বলে। 

(প্রশ্ন )--গৃহস্থও অধ্যাপনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, তবে সন্নাসীর 

প্রয়োজন কি? ( উত্তর )---সকল আশ্রমবাসীই সত্যোপদেশ দান করিবে এবং 

শুনিবে | কিন্তু সন্ন্যাসীর যতদূর অবকাশ এবং পক্ষপাতশূন্ততা থাকে, গৃহস্থের 

ততদুর থাকে না। অবশ্য ধাহারা ব্রাক্মণ তাহাদের মধ্যে পুরুষেরা পুরুষদ্দিগকে 

এবং স্ত্রীলোকের! শ্ত্রীলোকদ্দিগৰে স্ত্যোপদেশ ও বিদ্ভাদ্দান করিবেন। ভ্রমণের 
অবকাশ সন্গ্যাসীর যতদূর থাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কখনও ততদূর থাকিতে 

পারে না। ব্রাঙ্গণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সন্াসী তাহাকে নিয়ন্ত্রিত 

করেন। অতএব সন্ন্যাস থাক? উচিত । 

(প্রশ্ন )--“একরাত্রিং বসে গ্রামে” ইত্যাদি বচনানুসারে সন্গাসী কোন 
স্থানে কেবল মাত্র একরাত্রি বান করিতে পারেন। অধিককাল বাস করা 

উচিত নহে । (উত্তর )--একথাটি কিয়দংশে উত্তম। সন্ন্যাসী এক স্থানে বাস 

করিলে জগতের অধিক উপকার হইতে পারে ন1 তাহাতে স্থান বিশেষের প্রতি 

আসক্তি এবং রাঁগঘ্বেব অধিক হয়। কিন্তু যদ্দি এক স্থানে থাকিলে বিশেষ 

উপকার হয় তবে থাকিবে। উদ্দাহরণ স্বরূপ জনক রাজার তননে পঞ্চশিখ 

প্রভৃতি এবং অন্যান্থ সন্ন্যাসীরাও বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেন। আর এক 

স্থানে থাঁকিবে না, ইহ! আধুনিক ভগু সাল্প্রদয়িকগণ রচন1! করিয়াছে । কারণ 
সন্ন্যাসী কোন এক স্থানে অধিকদিন থাকিলে তাহান্দের ছল-চাতুরী ধরা পড়িবে, 

কার্ধিক বৃদ্ধি পাইবে না। (প্রশ্ন) 
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যতীনাং কাঞ্চনং দগ্যাতাম্বলং ব্রহ্মচারিণাম্। 
চৌরাণামভয়ং দগ্ঠাৎ স নরো! নরকং ব্রজেৎ ॥ 

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, সন্যাসীকে স্বর্ণ দান করিলে দাতা নরকগামী 

হইবে। (উত্তর )-_ইহাও বর্ণাশ্রমবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর পৌরাণিক- 
দ্রিগেরই কল্লিত। কারণ সন্গ্যাসী ধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মতকে খগুন 

করিবেন, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে, আর সন্্যাপী তাহার্দের অধীনে 

থাকিবেন না। ভিক্ষাদদান প্রভৃতি তাহাদের অধীনে থাকিলে সন্নাসী শঙ্কিত 

থাকিবেন। যদ্দি মূর্খ ও স্বার্থপরদিগকে দান দেওয়! উত্তম মনে করা হয়, 
তবে বিদ্বান ও পরেপেকারী সন্গ্যাসীর্দিগকে দান করিলে কোন দোষ হইতে 

পারে না। দেখ, মনু বলিতেছেন £-_- 

বিবিধানি চ রত্বানি বিবিক্তেযুপপাদয়ে । 

নানাবিধ রত্ব ও স্বর্ণ প্রভৃতি ধন (বিবিক্ত ) অর্থাৎ সন্যাসপীকে দান 

করিবে । অপিচ পূর্ববোজ্জ শ্রোক ব্যর্থ । কারণ তদমুসারে সন্নাসীকে 

দৃবর্ণদান করিলে যজমান নরকে যাইবে কিন্তু রৌপ্য, মুক্তা, হীর। প্রভৃতি 

দান করিলে স্বর্গে যাইবে । 

(প্রশ্ন )- পণ্ডিত মহাশয় এই শ্লোকপাঠে ভূল করিয়াছেন। ইহ! এইরূপ হইবে, 
“যতিহস্তে ধনং দণ্ভাৎ”, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্গ্যালীর হস্তে ধন দেয় সে নরকে যায়। 

( উত্তর )---এই বচনও মুর্খদ্দের কপোল কল্লিত। কারণ যদি হস্তে দান করিলে 

দ্বাতা নরকে যাইবে তবে পায়ের উপর অথব। গীঠরী বাঁধিয়। দিলে স্বর্গে যাইবে, 

এইরূপ কল্পনা মানিবার যোগ্য নহে। অবশ্য বল? যাইতে পারে যে, যদ্দি সন্যাসী 

যোগক্ষেম অপেক্ষা অধিক ধন রাখে, তবে তাহার! তক্করাদি দ্বার উৎসীঁড়িত 
মোহ্গ্রস্তও হইবে কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি কখনও অনুচিত ব্যবহার করেন না এবং 

মোহগ্রম্তও হন না। কারণ, তীহারা গৃহাশ্রমে অথবা ব্রহ্মচর্ধাশ্রমে সমস্ত 

ভোগ করিয়া অথবা দেখিয়া লইয়াছেন। ধাঁহারা ব্রহ্মচধা হইতে সন্নাস গ্রহণ 

করেন, তাহার! পূর্ণ বৈরাগাবান্ বলিয়া কখনও কোন বিষয়ে আসক্ত হন না] । 
(প্রশ্ন )- লোকে বলে যে, শ্রাদ্ধে যদি সন্াসী আসে ও যদ্দি তাহাকে 

ভোজন করান যায় তবে শ্রান্ধানুষ্ঠাভার পিতৃপুরষগণ পলায়ন করেন এবং নরকে 
পতিত হন। (উত্তর)--প্রথমতঃ মৃত পিতরগণের আগমন এবং অনুষ্ঠিত 
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শ্রান্ধকে তীহাদের নিকট পৌঁছান অসম্ভব । বেদ ও ধুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া 
ইহা মিথ্যা । ইহা ছাড়া যখন আগমনই হইল না, তখন তাহারা পলাইয়া 

গেল কিরূপে ? যখন পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় পাপপুণ্যানুসারে জীবগণ স্ৃত্যুর পর 
জন্মলাভ করে তখন তাহাদের আগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অত এন 

ইহাঁও উদরপরায়ণ পৌরাণিক ও বৈরাগীদিগের মিথ্যা কল্পনা । অবশ্টা ইহা 
সত্য যে, ষে স্থানে সন্ন্যাসী গমন করেন, সে স্থানে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়! 

'এই স্বৃতক শ্রাদ্ধের ছল প্রতারণ! দূরে পলায়ন করে। (প্রশ্ন )- ব্রহ্মচধ্য হইতে 
সন্নাসগ্রহণ কর! ও চলা কঠিন কাণ্য। কাম নিরোধ করাও কষ্টসাধ্য । 
অতএব গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাণ্তড করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ 
করা শ্রেয়ঃ। (উত্তর )-_যিনি সন্গ্যাসপালনে ও ইন্দ্রিয়নিরোধে অসমর্থ, তিনি 

ব্রহ্ষচধ্য হইতে সমন্গ্যাসগ্রহণ করিবেন নাঁ। কিন্তু ধিনি সমর্থ তিনি গ্রহণ 

করিবেন ন। কেন? যিনি বিষয়ভোগের দোষ ও বীর্যসংরক্ষণের গুণ জানেন, 

তিনি কখনও তাহাতে আসক্ত হন ন1। তাহার বীপ্য বিচাররূপ অগ্নির ইন্গন্ 

সদৃশ, অর্থাৎ তাহাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। রোগীর জন্যই চিকিৎসক ও 
ওষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্য নহে। বিদ্যোনতি, ধন্মোননতি জগতের উপকার 

সাধন যে পুরুষ বা নারীর উদ্দেশে, তিনি বিবাহ করিবেন না। পঞ্চ শিখ 

প্রভৃতি পুরুষ এবং গাগা প্রভৃতি নারী এইরূপ ছিলেন। অতএব হারা 
অধিকারী, উহার! সন্ন্যাসী হইবেন । অনধিকারী সন্গাপ গ্রহণ করিলে নিজেও 

ডুবিবেন এবং অপরকেও ডুশীইবেন। যেমন “সম্রাট” চক্রবস্তী রাজা, সেইরূপ 
সন্ন্যাসী “পরিব্রাট”। প্রত্যুত রাজা শ্দেশে অথবা নিজ আত্মীয় শ্বজনদিগের 

মধ্যে সম্মানিত হুইয়1 থাকেন, কিন্ত্র সন্গাসীর সর্বত্র সম্মানলাভ হইয়া! থাকে । 

বিদত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সব্ধবত্র পুজ্যতে ॥ ১॥ 

ইহ! চাঁণক্য নীতিশান্ত্রের শ্লোক--বিদ্বান্ এবং রাজা কখনও সমান হইতে 

পারেন না। কারণ রাজ। কেবল নিজ রাজ্যেই মানলম্মান প্রাপ্ত হন কিন্তু 
বিদ্বানের সম্পান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্বত্র । ন্ৃতরাং বিস্তাভ্যাস, স্ৃশিক্ষা গ্রহণ 

এবং বলবান্ হওয়ার জদ্য ত্রহ্ষাচ্যয আশ্রম ; সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য গৃহস্থাশ্রম ; 
বিচার, ধ্যান, বিজ্ঞান ও তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থাশ্রম এবং বেদাদি সত্যশাস্্রের 

প্রচার, ধর্ম্মাচরণ গ্রহণ, ছুষ্ট ব্যবহার বঙ্ছন, সত্যোপদেশ প্রদ্দান এবং সকলের 
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ংশয় দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য সন্গাস আশ্রম। কিন্তু যে সকল সন্যাসী 
সত্যোপদেশ দান প্রভৃতি সন্নবাসের মুখ্য ধর্ম পালন করে না, তাহারা পতিত ও 
নরকগামী হয়। অতএন সত্যোপদেশ দান, সংশয় নিরাকরণ, বেদাদি সত্যশান্ত্রের 
অধ্যাপন এবং যত্ব পুর্ববক বেদোক্ত ধন্মপ্রচার ভ্বারা জগতের উন্নতি সাধন সন্নাসীর 
কর্তৃব্য । 

( প্রশ্ন )- _সন্যাসী ছাড়। বৈরাগী, গৌসাই এবং খাকী প্রভৃতি সন্যাস আশ্রমে 
পরিগণিত হইবে কিনা £ (উত্তর )--না। কারণ তাহাদের মধ্যে সন্যাসের 

একটি লক্ষণও নাই। তাহার! বেদবিরুদ্ধ মার্গে চলে এবং বেদ অপেক্ষা স্ব স্ 
সম্প্রদায়ের আচাধ্যদিগের বাক্যকেই অধিক মান্ত করে। তাহার নিজ নিজ 

মতেরই প্রশংস। করে এবং নিথ্য। প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়। স্বার্থের জন্য অপরকেও 
স্বস্ব মতে আবদ্ধ করে। অংশোধনের কথ! দূরে থাকুক তৎপরিবর্তে তাহার! 
'সারকে বিন্রান্ত করাইয়। অধোগঠি প্রাপ্ত করায় ও স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ 

করে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্যাস আশ্রমে গণনা করা যাইতে পারেনা । 

কিন্তু ইহার] যে পাকা স্থার্ধাশ্রনী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা স্বয়ং 

ধন্মপথে চলেন এবং সমস্ত সংসারকে চালিত করেন, ধাহারা নিজে ও সব জগতকে 

ইহলো'ক অর্থাৎ বর্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ 

স্থখভোগণ করেন ও সম্থুখভোগ করান, সেই সব ধশ্মীতারাই সন্ন্যাসী ও 

মহাত্মা! । সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষ। বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল । অতঃপর রাজধর্ম্ম 

এবং প্রলীধন্ম বিষ লিখিত হইবে । 

ইতি ্রনদয়ানন্দ সরস্বতী ্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে স্থৃভাষাবিভূষিতে বানপ্রস্থ- 
সন্নযাসা শ্রমবিষয়ে পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ; ॥ 
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অথ ক্বাজধন্মীন্ ব্যাখ্যাশ্যামঞঃ 

রাজধন্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথারুত্তো ভবেন্নপঃ। 
সম্ভবশ্চ যথা তন্ত্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥ ১ ॥ 

ব্রাহ্মং শ্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি । 

সর্ববস্াস্তয যথান্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥২। মনুণ (৭1 ১--২)। 

মনু মহারাজ খধিদ্দিগকে বলিতেছেন, “চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ব্যবহার 

বর্ণন করিবার পর রাঁজ-ধন্ম বণন করিব। রাজার যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ 

যাহাতে হওয়া সন্তব হয়, এবং যাহাতে তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, 

তাহ? সর্ববতোভাবে বর্ণন করিতেছি” ॥ ১॥ ব্রাক্ষণ যেমন পরম বিদ্বান হইয়া 

থাকেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত তিনি সেইরূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া শ্যায়ানুসারে 

যথাবগ রাজ্য রক্ষ! করিবেন ॥ ২ ॥ রাজ্যরক্ষ। প্রণালী এইরূপ ;--- 

। । । । 

ত্রীণি রাজান৷ বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি। 

খ*। মণ ৩। সৃৎ ৩৮। মং ৬। 

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন যে, (রাজান। ) রাগ! ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়। 

( বিদথে ) ন্থুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানোন্নতিবিধায়ক ও রাজাপ্রজা বিষয়ক ব্যবহারে 

' ভ্রণি সদাংলি ) তিন সভা অর্থাৎ বিস্ভার্ধ্য সভা, ধন্মার্য্য সভা, এবং রাজার্ধ্য সভা 
গঠিত করিয়া (পুরূণি) বহুবিধ (বিশ্বানি) সমগ্র প্রজাসন্বন্ধীয় মনুষ্যাদি 
প্রাণিগণকে (পরিভূষথঃ ) বিছ্া, স্বাতগ্ত্, ধন্ম,। সুশিক্ষা এবং ধনাদিদ্বারা 
সর্ববপ্রকারে অলঙ্কৃত করিবেন । 

1 

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ ॥ ১॥ 

অথর্ব | কাণ ১৫। অনুৎ ২। বণ ৯। মণ ২। 
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1 । । | 

সভ্য লভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ২॥। 

অধর্ববণ | কাণ ১৯। অনুৎ ৭। বৎ ৫৫। মণ ৬॥ 

(তম্) দেই রাজধর্কে (সভা চ) তিন সভা, (সমিতিশ্চ ) সংগ্রামাদি 
ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) সেনা মিলিত হইয়া! পালন করিবে । ১॥ সভাসদ ও 

রাজার কৃত্বব্য এই যে, রাজ। সভাসুদবর্গকে আজ্ঞা দিবেন, “( সভ্য ) হে সভার 

যোগ্য প্রধান সভাসদ ! তুমি (মে) আমার ( সভাম্) সভার ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা 

(পাহি ) পালন কর, এবং (যে চ) যাহার ( সভ্যাঃ ) সভার উপযুক্ত ( সভাসদঃ ) 
সভাসদ, তাহারাও সভার ব্যবস্থা পালন করুন” । ২॥ ইহার অভিপ্রায় এই যে 

কোন এক ব্যক্তিকে রাজ্যের স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়। উচিত নহে । কিন্তু রাজ! 

যিনি সভাপতি, তাহার অধীন সভা, সভাধীন রাজা, প্রজাধীন রাজা ও সভা, এবং 

রাজসভাধীন প্রজাবর্গ থাকিবে । এইরূপ না হইলে-_ 

রাষ্ট্রমেব বিশ্ঠাহন্তি তম্মাদ্রাস্্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াছাং 
করোতি তম্মাদ্রাপ্্ী বিশমতি ন পুষ্টং পশুং মনত ইতি | 

শত০ | কাণ। ১৩। প্র“ ২। ত্রাণ ৩। (কণ ৭। ৮) 

রাঁজন্যবর্গ প্রজ। হইতে স্থতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিলে (রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহস্তি) 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়। প্রজার নাশ করিতে থাকিবে । সেই কারণে একক রাজা 

স্বেচ্ছাচারী অথবা উন্মত্ত হইয়া (রাষ্রী বিশং ঘাতুকঃ) প্রজানাশক হুইয়৷ থাকে 
অর্থাৎ ( বিশমেব রাষ্্ীয়াগ্ভাং করোতি ) সেই রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করে (অত্যন্ত 

পীড়ন করে )। অতএব কোন ব্যক্তিবিশেষকে রাজ্যে স্বাধীন করা উচিত নহে । 

যেমন সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী, হষ্টপুষ্ট পশুকে বধ করিয়৷ ভক্ষণ করে, 
সেইরূপ (রাহী বিশমত্তি ) স্বতন্ত্র রাজা প্রজা নাশ করে, অর্থাৎ কাহাকেও নিজ 

অপেক্ষা বলশালী হইতে দেয় না এবং ধনাঢ্যপিগকে লুন করিয়া ও অন্ঠায়- 

রূপে দণ্ড দিয় স্বার্থসিদ্ধি করে | এইঞন্য ১ 

॥ 1 । 

ইন্দ্রো জয়াতি ন পর! জয়াতা অধিরাজে! রাজস্থ রাজয়াতৈ। 
1 1 । 

চকৃত্য ঈড্যে বন্দ্যশ্চোপসগ্ভো ন্মস্তো ভবেহ ॥ ১ ॥ 

| অথর্কর* | কা" ৬। অনু ১৯০ । বৎ ৯৮। মণ ১॥ 
ন্২৬ 



১৪৩৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

হে মনুষ্যাগণ! যিনি (ইহ) সকল মনুষ্কের মধ্যে ( ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বম্যবিধাতা। 
যিনি শত্রদিগকে (জয়তি ) জয় করিতে সমর্থ (ন পয়াজয়াতৈ ) শক্রদিগের 

অপরাজেয়, (রাজন্থ ) রাজন্যবর্গের মধো ( অধিরাজঃ ) সর্বেবাপরি বিরাজমান 

(রাজয়াতৈ ) এবং প্রকাশমান্, যিনি ( চকুতত্যঃ ) সভাপতি হইবার বিশেষ 

উপযুক্ত, যিনি (ঈড্যঃ) প্রশংসনীয় গুণ-কণ্ম্ম স্বভা ববিশিষ্ট, ( বন্দ্যঃ) সম্মাননীয় 
( চোপসস্ভঃ ) লমীপে যাইবার এবং শরণ লইবার যোগ্য, ( নমস্তাঃ ) সর্ববমান্য 

( ভব ) হইবেন, তীাহাকেই সভাপতি রাজা করিবে । 

। | 1 

ইমন্দেবা অসপত্রটৈম্নবধ্বং মহতে ক্ষত্রাীয় মহতে জ্যৈষ্ঠাযয় মহতে 
1 1 

জানরাজ্যায়েন্দ্রন্যেন্ড্িয়ায় ॥ ১ ॥ যু ৯। মণ ৪০ ॥ 

হে (দেবাঃ) বিদ্বম্মগুলী, রাজা ও প্রজাগণ ! তোমরা ( ইমম্) এইরূপ 

পুরুষকে ( মহতে ক্ষত্রায়) মহান্ চক্রবন্তী রাজ্যের জন্য, (মহতে জোয্্যায়) 
সর্বাপেক্ষা মহান হইবার জন্য, ( মহতে জানরাজ্ায় ) মহান্, বিদ্বজ্জন পরিপুর্ণ 
রাজ্য পালন করিবার জন্য এবং (ইন্দ্রন্যেন্দ্রিয়ায়) পরমৈশ্বধ্যসম্পন্ন রাজ্য ও ধন 
রক্ষা করিবার জন্ক, ( অসপত্ুঁ সু ধম) সর্বসম্মতিক্রমে সর্বত্র পক্ষপাতরহিত, 
পূর্ণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন এবং সকলের মিত্র সভাপতি রাঞ্জাকে সর্ববাধীশ মানিয়। 
সমস্ত পৃথিবী শত্রশুম্ত কর। আর-_ 

। | | | | 

স্থিরা বঃ সন্তবাযুধা পরাণুদে বীলু উত প্রতিষভে । 
। 1 । 1 1 

যুম্মাকমস্ত তবিষী পনীয়শী ম| মতর্যপ্য মায়িনঃ ॥ ১ ॥ 

ধ০ | মণ ১। সুণ ৩৯। মণ ২। 

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন, “হে রাঁজপুরুষগণ! (বঃ) তোমাদিগের 

(আয়ুধা ) আগ্মেয়াদি অস্ত্র এবং শত্দ্ী অর্থাৎ তোপ, ভূশুগ্তী অর্থাৎ বন্দুক, 
ধনুর্ববাণ এবং তরবারি প্রভৃতি শন শক্রদিগের ( পরাণুদে ) পরাজয়ের জঙ্য 
( উত প্রতিক্ষতে ) এবং প্রতিরোধের জন্য ( বীলু) প্রশংসিত এবং (স্থির!) 

দ় (সন্ত) হুউক। (যুম্মাকম্) তোমাদিগের (তবিষী) সেনা ( পনীয়সী ) 

প্রশংসনীয় (অন্ত ) হউক, যাহাতে তোমরা সর্বদা বিজয়ী হও, কিন্তু ( ম মর্তান্য 
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মায়িনঃ ) নিন্দিত ও অন্তায়কারীদিগের জন্য এই সকল সামন্ত্রী না হউক। অর্থাৎ 
যতদিন মনুষ্য ধাশ্মিক থাকে, ততদিন পর্য্স্তই রাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে, 
কিন্তু মনুষ্য ছুষ্টাচারী হইলে নফ্টভষ্ট হইয় যায়। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগকে বিস্তা 
সভার অধিকারী, ধান্মিক বিদ্বান্দ্িগকে ধর্ম্মনভার অধিকারী এবং প্রশংসনীয় 
ধাশ্মিক পুরুষদিগকে রাঞ্জসভার সভাসদ্ করিবে। জার যিনি ইহাদের 
সকলের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ গুণ কর্ণ স্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহাকে 
রাজসভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়৷ সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিবে । এই তিন 
সভার মতান্ুসারে সকলে রাজনীতিসংক্রাস্ত নিয়মের অধীনে চলিবে। 

সর্ববহিতকর কাধ্যে সকলে সহমত এবং পরতন্ত্র থাকিবে । স্ব স্ব ধন্মানুমোদিত 

কাধ্যে অর্থাশড নিজ নিজ্জ কার্যে সকলে স্বতন্ত্র থাকিবে । পুনশ্চ সেই সভাপতির 
কিরূপ গুণ থাক। আবশ্বাক-_- 

ইন্দ্রাংনিলযমার্কাণামগ্রেশ্চ বরুণস্য চ। 
চক্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্র নিত্য শাশ্বতী ॥ ১ ॥ 
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংদি চ। 
ন চৈনং ভুবি শরোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুমূ ॥ ২ ॥ 

সোহগির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহকঃ সোমঃ স ধর্ররাট্। 
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥ 

মনু ৭। (81৬৭ )॥ 

সেই সভাধ্যক্ষ রাজা, ইন্দ্র অর্থাৎ বিছ্যাতের ন্যায় শীত্র এশ্ব্যোৎপাদক, 

বায়ুর হ্যায় সকলের প্রাণব প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্ত। ; যম অর্থাৎ পক্ষপাতহীন 

স্যায়াধীশের স্ায় আচরণকারী ; সুষ্যের তুল্য স্যায়ধর্ম্ম ও বিষ্ঠা-প্রকাশক, অন্ধকাঁর 

অর্থাৎ অবিস্ভ। ও অন্যায় নিরোধক ; অগ্নির হ্যায় ছুষ্টদ্দিগের ভম্মকারী ; বরুণ 

অর্থাৎ বন্ধনকারীর ন্যায় ছৃষ্টদের বন্ুপ্রকারে বন্ধনকারী ; চন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠদিগের 

আনন্দদাত। এবং ধনাধ্যক্ষের স্যাঁয় ধনভাগ্ার পুর্ণকারী হইবেন । ১॥ যিনি সূর্ধ্যের 

স্যায় প্রতাপশালী এবং ধিনি শ্বকীয় তেজঃ গ্রভাবে বাহিরে সকলকে এবং 

ভিতরে সকলের মনকে উত্তপ্ত করেন, ধীঁহাকে পৃথিবীতে কেহই ক্রুর দৃষ্টিতে 

দ্বেখিতে সমর্থ নহে ॥২॥ যিনি স্বকীয় প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সুষ্য, সোম, ধর্ম 

প্রকাশক, ধনবদ্ধক, হুষ্টের বন্ধনকারী এনং মহান্ এন্বধ্যশালী, তিনিই সভাধ্যক্ষ 
অর্থাৎ সভাপতি হইবার উপযুক্ত । ৩॥ প্ররুত রাজা কে-- 
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স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ ম নেতা শাসিত! চ সঃ। 

চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১ 
দণ্ডঃ শান্তি প্রজাঃ সর্বব। ধগ্ড এবাভিরক্ষতি | 

দণ্ডঃ স্থণ্ডেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিছুবুরধাঃ ॥ ২ ॥ 
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ববা রঞ্জয়তি প্রজাঃ। 

অসমীক্ষ্য প্রণীতস্ত বিনাশয়তি সর্ববতঃ ॥ ৩ || 

ছষ্োয়ুঃ সর্বববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ববসেতবঃ | 

সর্ববলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দগুস্য বিভ্রমা ॥ ৪ ॥ 

যত্র শ্টামো লোহিতাক্ষে দণ্ডশরতি পাপহা। 

প্রজান্তত্র ন মুহান্তি নেতা চেৎ দাধু পশ্ঠাতি ॥ ৫ ॥ 
তস্যাহুঃ সংপ্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্ । 

সমীক্ষ্য কারিণং প্রাজ্ঞং ধন্মনকামার্থকোবিদয্ ॥ ৬ ॥ 

তং রাজ। প্রণয়ন সম্যক্ ত্রিবর্গেনাভিবদ্ধীতে । 

কামাত্বা। বিষমঃ ক্ষুদ্রো৷ দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ | 
দণ্ডে!। হি সুমহভেজো। ছুর্ধ রশ্চাকৃতাত্মভিঃ । 
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হস্তি নৃূপমেব সবান্ধবমূ ॥ ৮ ॥ 

সোহুসহায়েন মুডেন লুব্বেনাকৃতবুদ্ধিন! । 

ন শক্যো হ্যায়তো। নেতুং সক্তেন বিষয়েমু চ ॥ ৯ ॥ 

শুচিন৷ সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণ! । 

প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ স্ুসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥ 

মন্ুৎ ৭1 (১৭--১৯। ২৪--২৮। ৩৯১৩১ )॥ 

যে দণ্ড সেই পুরুষ রাজ, সেই স্যায়ের প্রচারক এবং সকলের শাসনকর্তা । 

দণ্ডই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্দের প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন ॥১॥ দগুই প্রজাদিগের 
শাসক ও রক্ষক। দণ্ড নিজ্জিত গ্রজাদিগের মধ্যে জাগ্রত থাকে । এই কারণে 

বুদ্ধিমান লোকেরা দণ্কেই ধশ্ম বলিয়া থাকেন ॥২॥ স্বপরিচালিত দণ্ড গ্রজাদ্দিগকে 
আনন্দিত করে কিন্তু বিনাবিচারে পরিচালিত হইলে উহা রাজাকে সর্বপ্রকায়ে 

বিনাশ করে ॥৩॥ দণ্ড ব্যতীত সবল বর্ণ দূষিত ও সকল মর্যাদা ছিন্নভিন্ন 

হয়। দণ্ড যথোচিত না হইলে সকলে উত্তেজিত হইয়! উঠে ॥ ৪ ॥ যে স্থানে 
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কৃষ্ণব্ণ, রক্তনেত্র এবং ভয়ঙ্কর পুরুষের ম্যায় পাপনাশক দণ্ড বিচরণ করে, 
সে স্থানে দগুপরিচালক পক্ষপাতবিহীন ও বিদ্বান হইলে প্রজাগণ মোহপ্রাপ্ত 
না হইয়া আনন্দিত থাকে ॥ ৫॥ যদ্দি দগ্ডপরিচালক সত্যবাদী, বিচারশীল, 
বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বিষয়ে পণ্ডিত হন, তবে বিছম্মগুলী তীহাকেই 
দ্গুবিধাত। বলিয়া! থাকেন ॥ ৬॥ যেরাজ। সুচারুরূপে দণ্ড পরিচালনা করেন, 

তিনি ধর্মম-অর্থ-কামসিদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া! থাকেন। কিন্তু রাজ| বিষয়াসক্ত, কুটিল, 
ঈর্য্যাপরায়ণ, ক্ষুত্রচেত ও হীনবুদ্ধি হইলে দণ্ডদবারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৭॥ দণ্ড 
অতিশয় তেজোময়, যাহারা বিদ্ভাহীন ও অধর্্াত্বা তাহারা উহ? ধারণ করিতে 

পারে না। ম্তরাং দণ্ড অধান্মিক রাজাকে সপরিবারে বিনাশ করে ॥ ৮ ॥ 
কারণ যিনি আপ্ত পুরুষদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত, বিদ্যা এবং স্ুশিক্ষা হইতে 
বঞ্চিত এবং যিনি বিষয়ালক্ত ও মুঢ়ুচেতা, ভিনি কখনও ন্যায়পুর্ববক দগ্ডবিধান 
করিতে সমর্থ হন না ॥ ৯॥ যিনি পবিত্রাত্মা, সতাচার যুক্ত ও সৎসঙ্গী, যিনি নীতি 
শান্্রামুসারে যথোচিত কার্যকরী, যিনি শ্রেষ্টদ্িগের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং যিনি 
বুদ্ধিমান্, তিনি ন্যায়দণ্ডবিধানে সমর্থ ॥ ১ ॥ এইজন্য £_- 

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দগুনেতৃত্বমেব চ। 
সর্ববলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্থতি ॥ ১ ॥ 

দশাবর! বা পরিষগ্যং ধন্মং পরিকল্পয়েৎ । 

ত্র্যবর! বাপি বৃতস্থা তং ধন্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ২॥ 

ব্রেবিছ্যো হৈতুকস্তকী নৈরুক্তে। ধর্ম্মপাঠকঃ | 
ত্য়শ্চাশ্রমিণঃ পুর্বের্ব পরিষৎ স্যাদ্দশীবরা ॥ ৩ ॥ 
খথেদবিদ্যজুবিচ্চ সাঁমবেদবিদেব চ। 

ত্র্যবরা পরিষজজ্ঞেয়। ধন্মসংশয়নিরয়ে ॥ ৪ ॥ 

একোহপি বেদবিদ্ধন্মং ঘং ব্যবস্যেদ্বিজোত্বমঃ | 

স বিজ্ঞেয়ঃ পরে! ধন্য নাজ্ঞানামুদিতোহযুতৈঃ ॥ ৫ | 
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ । 

সহত্রশঃ সমেতানাং পরিধত্্ং ন বিদ্যুতে ॥ ৬ ॥ 

যং বদস্তি তমোডূত। মুর্খ! ধর্মমতদ্বিদঃ | 
তৎ পাপং শতধ। ভূত্বা তদ্বক্তননুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥ 

মনু ১২। (১০৯ ১১০-১১৫)। 



১৫৩ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

সকল সেন! ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দগ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল 

কার্যের আধিপত্য এবং সর্বোপরি বর্তমান সর্ববাধীশ রাজযাধিকার-_-এই চতুবিবধ 
অধিকারে পুর্ণবেদশান্ত্র প্রবীণ, পূর্ণবিষ্ভাযুক্ত, ধন্দাত্া, জিতেক্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তি- 
দিগকে নিযুক্ত করা কর্তব্য । অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি, প্রধান রাজ্যাধিকারী, 
প্রধান স্তায়াধীশ, সভাপতি অথব। রাজা-_-এই চারিজনের সর্বববিষ্ঠাবিশারদ হওয়। 

আবশ্যক ॥ ১॥ নুন কল্লে দশজন বিদ্বান অথবা অত্যন্ত ন্যুনকল্লে তিনজন বিঘান্ 
পুরুষের সভা যে ব্যবস্থা করিবেন, সেই ধন্ম অর্থাৎ ব্যবস্থা! কেহই উল্লঙ্ঘন 

করিবেন! ॥২॥ এই সভায় চারিবেদ, ন্যায়শাস্ত্র, নিরুক্ত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দির 

জ্ঞাতা বিদ্বান সভাসদ্ থাকিবেন। কিন্তু তাহার! ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং 
বানপ্রস্থ হইলেই সভা হইবে । এই সভায় ন্যুনকল্লে দশজন বিদ্বান থাক! 
আবশ্যক ॥ ৩॥ যে সভায় খথেদ্ যভুর্ব্বেদ, এবং সামবেদজ্ তিনজন সভাসদ্ 

থাকেন, সেই সভার নিদ্ধারিত ব্যবস্থা কেহই উল্লঙঘন করিবে না ॥৪॥ যদি 

স্বববেদবিদ্, দিজশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী একাকীও কোন ধর্ম ব্যবস্থা করেন তবে তাহাই 
শ্রেষ্ঠ ধন্ম। কারণ সহত্র সহজ, লক্ষ লক্ষ, ও কোটি কেটি অঙ্ঞ ব্যক্তি 
মিলিত হইয়। কোন ব্যবস্থা করিলেও তাহা কখনও মান্য কর। উচিত 

নহে ॥ ৫ ॥ ব্রহ্গচর্য্য, সত্যভাষণা্দি ব্রত, বেদবিষ্ঞা এবং বিচারহীন আজন্ম 

শুদ্রব সহস্র সম্মেলনকেও সভা। বলা যায় না॥৬॥ অবিষ্ভাযুক্ত, বেদজ্ঞান 
বিহীন মুর্খেরা যে ধন্দোপদেশ প্রদান করে, তাহা কখনও মান্য কর! 

উচিত নহে। কারণ যাহারা মুর্খোপদিষ্ট ধশ্মীন্ুসারে চলে, তাহাদের শত শত 

গ্রকার পাপ ঘটিয়। থাকে ॥৭॥ এই জন্য তিন সভায় অর্থাত বিস্তাভা, 
ধ্মস্ভ। ও রাজসভায় কখনও মুর্খ দ্রিগকে স্থান দিবেনা । কিন্তু সর্বদা বিদ্বান্ 

এবং ধান্মিক পুরুষদিগকে প্রতিঠিত করিবে । তীহারা সকলে এইরূপ 
হইবেন £-_ 

ত্রৈবিদ্যেভ্যন্ত্রয়ীং বিগ্ভাং দগুনীতিঞ্, শাশ্বতীমূ । 
আম্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্বাং বার্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥ ১॥ 

ইন্ডিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষেদ্দিবানিশম্ | 
জিতেন্দ্রিয়ো হি শরুোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥ ২॥ 
দশ কামসমুখানি তথাফৌ ক্রোধজানি চ। 

ব্যসনানি ছুরস্তানি প্রযত্রেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৩ ॥ 



ষষ্ট সমুল্লাস ১৫১ 

কামজেবু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ | 

বিষুজ্যতেত্থধন্মাভ্যাং ক্রোধজেম্বাত্মনৈব তু ॥ ৪8 ॥ 
স্বগয়াক্ষো দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্িয়ো মদঃ | 
তৌধ্যত্রিকং বৃথাট্য! চ কামজে! দশকো! গণঃ ॥ ৫ ॥| 
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ধ্যাসুয়ার্থদূষণমূ। 
বাগ্গুজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোষ্টকঃ ॥ ৬ ॥ 
দ্বয়োরপ্যেতয়োমূলং ঘং সর্ব্বে কবয়ো। বিছুঃ । 
তং যতন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণো। ॥ ৭ ॥ 
পানমক্ষা; স্্রিয়শ্চৈন স্কৃগয়া চ যথাক্রমম্ । 
এত কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুঙ্কং কামজে গণে ॥ ৮ | 
দণ্ডস্য পাতনং চৈব বাকৃপারুত্যার্ঘদূষণে | 
ক্রোধজেহপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতভিকং সদা ॥ ৯ | 
সপ্তকস্যান্ বর্গন্য সর্ববত্রৈবানুষঙ্গিণঃ | 
পুর্ববং পুর্ববং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্ববান্ ॥ ১০ ॥ 
ব্যসনস্য চ স্বৃত্যোশ্চ ব্যদনং কষ্টমুচ্যতে । 
ব্যসম্যধোহধে ব্রজতি ন্বর্যাত্যব্যমনী স্বৃতঃ ॥ ১১ ॥। 

মনু ৭ ( ৪৩-৫৩ )। 

রাজ। ও রাঁজস্ভার সভাসদ্ হইতে হইলে চারি বেদের জ্ঞান কম্ম ও উপান্ন' 

জ্ঞান, বিষ্যাবেত্তাদের নিকট তিন বিষ্তা, সনাতন, দগুনীতি, শ্যায়ব্ছ্যা, আত্মবিদ্যা 

অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কন্ম স্বভাবের যথার্থ জ্ঞানম্বরপ ব্রহ্ষবিদ্ভা এবং লোকের সহিত 

বার্তীরন্ত (বল। ও জিজ্ঞাসা কর1) শিক্ষা করিতে হইবে ॥১॥ সভাসঘর্গ ও 

সভাপতি ইন্দ্রিয় জয় করিবেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে সর্ব! আত্মবশে রাখিয়া! ধর্ম্মাচরণ 
করিবেন, অধন্্ম কাধ্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং অপরকেও বিরত করিন্নে। 

এইজন্য দিবারাত্র নির্দিষ্ট সময়ে যোগাত্যাসও করিতে থাকিবেন। কারণ 
ধাহার! জিতেন্দ্রিয় নহেন. তার্প* নিজের ইন্দ্রিয় সমূহকে ( মন, প্রাণ ও শরীর বূপ 

প্রজাকে ) জয় করিতে পারেন না, তাহার! বাহিরের প্রজাদিগকে কখনও আত্ম বশে 

রাখিতে সমর্থ হন না ॥২॥ কামজ দশ এবং ক্রোধজ আট তুষ্ট ব্যসনে আসক্ত 

হইলে মমুস্তের পক্ষে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন। অতএব দৃঢ়োৎদাহী 



১৫২ | সত্যাথ-প্রকাশঃ 

হইয়া যত্বের সহিত স্বয়ং এ সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবে এবং অন্যকেও পরিত্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত করিবে ॥৩॥ যে রাজ। কামজ দশ দুষ্ট ব্যসনে আসন্ত হন, 
তিনি অর্থ অর্থাত রাজ্যধনার্দি এবং ধন্ম হইতে হীন হুইয়! পড়েন। যিনি ক্রোধ 

জনিত আট তুর্বব্যসনে আঁসক্ত হন, তাহার শরীর বিনষ্ট হয় ॥8 ॥ কামজ ব্যসন 
গণন1! করা যাইতেছে, যথা ;- 

মৃগয়া, (অক্ষ ) অর্থাত পাশ! খেল। এবং জুয়া! খেল! ইত্যাদি ; দিব নিদ্র1) 

কামকথা ; পরনিন্দা অর্থাৎ অপরের কুৎসা; অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ ; মাদক দ্রব্য 
অর্থাত মনত, অহিফেন, ভাং, গাজা এবং চরস প্রভৃতির সেবন; গান, বাছা ও নৃত্য 

করা, করান, দেখ ও শ্রবণ কর। এবং ইতন্ততঃ বৃথা ভ্রমণ_-এই দশটি কামজ 
ব্যসন ॥ ৫ ॥ ক্রোধজ ব্যসনগুলি গণনা করা যাইতেছে, যথা £--( পৈগুস্যম্) 
অর্থাৎ পরের কুৎসা করা; বিন! বিচারে বলপুর্ব্বক পরক্থীর সহিত কুকম্ম করা; 

দ্রোহ করা; ঈর্ষা অর্থাৎ অপরের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়। অস্তর্দাহ উপস্থিত 
হওয়া; (অনুযা) দোষে গুণ এবং গুণে দৌষারোপ করা; ( অর্থদূষণ) 
অথাশড অধর্থাযুক্ত কুকার্য্যে ধন সম্পত্তি ব্যয় করা; কঠোর বাক্য বলা এবং বিনা 
অপরাধে কটুবাক্য বল! অথবা, কঠিন দগুদান করা-এই আট দোষ ক্রোধ হইতে 
উৎপন্ন হয় ॥৬॥ যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ জানেন যে, লোৌভই কামজ ও ক্রোধ 
ব্যসন সমুহের মুল, এবং তাহাই সমস্ত ছুঃখের কারণ, তাহার! যতের সহিত এ 

সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৭॥ কামজ ব্যসনগুলির মধ্যে প্রথম দোষ 

মন্ভা্দি অর্থাৎ মাদ্বকক্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশ! প্রভৃতির দ্বার] জুয়া খেলা, তৃতীয় 
অতিরিক্ত স্ত্রীনংসর্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া। এই চারিটি মহাদুষ্ট বসন ॥ ৮ ॥ 

ক্রোধ্জ ব্যসন সমুহের মধ্যে বিনা অপরাধে দগুদান, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং 

অগ্ায়রূপে ধনসম্পন্তি ব্যয় করা--এই তিনটি দোষ ক্রোধ হইতে উতুপন্ন এবং 
অত্যন্ত ছুঃখজনক ॥ ৯॥ এই কাজ ও ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে যে সাতটি দোষ 
গণনা কর৷ হইয়াছে, তন্মধ্যে পুর্বৰ পুর্ধব দোষ পর পর দোষ অপেক্ষ। গুরুতর, 

অর্থাৎ অপব্যয় অপেক্ষ। কটুবাক্য, কটুবাক্য অপেক্ষা অন্যায় দণ্ড, অন্যায় দণ্ড 
অপেক্ষা যুগয়া, ম্ৃগয়া অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্্রীসংসর্গ, তদপেক্ষ! ভুয়া অর্থাত দত 
ক্রড়া এবং দ্যুত ক্রীড়া অপেক্ষা। মন্ভাদি সেবন অধিকতর দুষনীয় ॥ ১০ ॥ এ বিষয়ে 
নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। 
কারণ ছুরাচারী ব্যক্তি যত অধিক দিন জীবিত থাকে, ততই তাহার পাপ 

উত্তরোত্তর বদ্ধিত' হইতে থাকে এবং সে নীচ গতি প্রাণ্ড হইয়া অধিকতর হুঃখ 
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ভোগ করিতে থাকে । যিনি-কোন ছুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন না, তিনি মৃত্যুর পরেও 
স্বখভোগ করেন। এই নিমিত্ত সকলের বিশেষতঃ রাজার কখনও মৃগয়! ও 

মন্ভপান প্রভৃতি ছষ্ট ব্যসনে আসক্ত না হইয়। সর্ববদ। ধর্মসঙ্গত গুণ-কম্মম-স্থভাব 
অনুযারী আচরণ ও সগ্কন্ে নিযুক্ত থাকা কর্তব্য ॥ ১১ ॥ 

রাজসভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপ হওয়া উচিত-_ 

মৌলান্ শান্ত্রবিদঃ শুরা ল্লব্ধলক্ষান্ কুলোদগতান্। 
সচিবান্ সপ্ত চাফৌ বা! প্রকুব্বাত পরীক্ষিতান্॥ ১ ॥ 
অপি যৎ স্থুকরং কন্ম তদপ্যেকেন ছুক্ষরম্ । 

বিশেষতোহসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়মূ ॥ ২ ॥ 

তৈঃ সাদ্ধং চিন্তয়ে্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্ । 

স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধ প্রশমনানি চ ॥ ৩ ॥ 

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথকৃ। 
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেতু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্বনঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্যানপি প্রকুববীত শুচীন্ প্রজ্ঞানবস্থিতান্। 
সম্যগর্থসমাহর্ত নমাত্যান্ স্থপরীক্ষিতান্ ॥ ৫ ॥ 
নিবর্তেতান্ত যাবস্ডিরিতি কর্তব্যতা৷ নৃভিঃ। 
তাবতোহতক্দ্িতান্ দক্ষান্ প্রকুবর্বীত বিচক্ষণান্ ॥ ৬ ॥ 
তেষামর্থে নিষু্জীত শুরান্ দক্ষান্ কুলোদগতান্। 
শুচীনাকরকম্মান্তে ভীরনন্তনিবেশনে ॥ ৭ ॥ 
দূতং চৈব প্রকুব্বীত সর্ববশীজ্্বিশীরদমূ । 

ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতম্ ॥ ৮ ॥ 
অনুরক্তঃ শুণির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ। 

বপুক্মান্ বীতভীবাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৯। 
মনুণৎ | ৭1 (৫৪-৫৭। ৬০-৬৪)॥ 

্বরাজা ও স্বদেশোত্তদ, নেধাদ্দি শান্স্রবেত্তা, শৌধ্যবীর্মাশালী, ধাহার লক্ষ্য 

অর্থাৎ বিচার নিশ্ষল হয় না, কুলীন এবং হ্ুপরীক্ষিত এমন সাত আট জন ধান্মিক 

ও চতুর “সচিবান্্” অর্থাত মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে ॥১॥ কারণ এই যে, 

বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সহজ কর্পমাও একাকী সম্পাদন করা কঠিন। ক্ুতরাং 

১৯ 
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নবমহান্ রাজকাধ্য একজনের তারা কিরুপে সম্পন্ন হইতে পারে? অতএব 

কোন ব্যক্তি বিশেষকে রাজ। করিয়। তাহার বুদ্ধির উপর রাঁজকার্য্ের ভার ন্যস্ত 

কর! নিতাস্ত গছিত ॥ ২॥ সুতরাং সভাপতির কর্তব্য এই যে, তিনি প্রতিনিয়ত 
রাজকার্ষ্যে সুদক্ষ বিদ্বান মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন। তদনুসারে 

কাহারও সহিত (সন্ধি) মিত্রতা, কাহারও সহিত ( বিগ্রহ ) বিরোধ করিবেন 

এবং ( স্থান ) শ্হিতি ও সময় দেখিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া শ্মথির ভাবে অপেক্ষা 

'করিবেন। ( সমুদয়ম্) যখন নিজের অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি হর, তখন দুষ্ট 

শক্রকে আক্রমণ করিবেন। (গুপ্তিম) মুল রাজসেনা এবং রাজকোধার্দি রক্ষা 
করিবেন। (লব্ধ প্রশমনানি) অধিকৃত দেশ সমূহের মধ্যে শাস্তিস্থাপন ও 

উপদ্রব নিবারণ করিবেন। এই ছয়গুণ সম্বন্ধে প্রত্যহ চিন্তা করিবেন ॥ ৩॥ 

সভাসদগণের পৃথক পৃথক বিচার ও অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া বন্ুপক্ষ-সঙ্গ ত 
এবং নিজের ও পরের হিতজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৪॥ পবিত্রাত্মা, 
বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, ধনসামগ্রী সংগ্রহে অতিশয় নিপুণ এবং ম্পরীক্ষিত 

ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন ॥ ৫॥ যতজন লোকের দ্বারা রাঁজকাম্য 
সম্পার্দিত হইতে পারে, ততজন নিরলস, বলবান্ এবং স্চতুর প্রধান পুরুষকে 

অধিকারী অর্থাৎ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবেন ॥৬॥ তীহার্দিগের অধীনে 
শৌধ্য-বীর্ধ্যশালী, বলবান, সন্বশজাত ও সচ্চরিতএ কর্ম্মচারীদ্বিগকে গুরুতর 

কার্যে এবং ভীরু ও দুর্ববলচিত্তদিগকে আভ্যন্তরীন কার্যে নিযুক্ত করিবেন ॥৭॥ 
প্রশংসনীয় কুলোন্তব, চতুর, পবিভ্রচিত্ত, আকার-ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্তরের 

ভাব ও ভবিষ্বাতড ভ্ভাতা, সর্ববশান্্রবিশারদ ব্যক্তিকে দূত পদ্দে নিযুক্ত করিবেন ॥৮। 

যিনি রাজকাধ্যে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরক্ত ; মিনি অকপট, পবিভ্রাত্মা ও সুচতু রঃ 
যিনি ব্ুকালের কথাও বিস্ৃত হন না; যিনি দেশ কালানুযায়ী আচরণ করেন 
এবং যিনি স্থুরূপ, নিভাক ও মহান্ বাগ্ী তিনি রাজদূত পর্দের উপযুক্ত ॥৯। 
কাহাকে কাহাকে কি কি অধিকার প্রর্ধান করা উচিত £-- 

অমাত্যে দণ্ড আয়তে। দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয় 
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ৷ ॥ ১॥ 
দূত এব হি সংধভে ভিনত্যেব চ সংহতান্। 

দৃতস্তৎকুরুতে কন্ম ভিছ্যান্তে যেন বা নবা ॥ ২॥ 
বুদ্ধা চ সর্ববস্তত্বেন পররাজচিকীধিতম্। 

তথা প্রযত্বমাতিষ্ঠে যথাত্বানং ন গীড়য়েৎ ॥ ৩ ॥ 
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ধনুছুর্গং মহীছর্গমব্দগং বাক্ষমেব বা। 
নৃছুর্গং গিরিছুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥ ৪ ॥ 
এক? শতং যোধয়তি প্রাকারস্থে৷ ধনুধরঃ। 

শতং দশসহআ্রাণি তন্সাদ্দ,গঁং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥ 

তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ | 
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্লিভিন্ৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥ 
তশ্ত মধ্যে স্ুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্গৃহমাত্মনঃ | 

গুণ্ডং সর্ববর্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষমন্থিতমূ ॥ ৭ ॥ 

তদধ্যাস্তোদ্বহেস্তার্্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ । 

কুলে মহতি সম্ভৃতাং গ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৮ ॥ 
পুরোহিতং প্রকুবর্বীত বৃণুযাদের চত্তিজমূ । 
তেহস্য গৃহ্্াণি কন্মাণি কুষুুর্বৈ তানি কানি চ ॥ ৯॥ 

মনু“ ৭। ( ৬৫।৬৬।৬৮।/৭০।৭৪-৭৮) ॥ 

অমাত্যকে দণ্ডাধিকাঁর প্রদ্দান করিবেন, দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ 

যাহাতে অন্যায়রূপে দগুদান কর] ন1 হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে । রাজকোষ 

এবং রাজকাধ্য রাজার অধীন, সকল কাধ্য সভার অধীন, এবং কাহারও সহিত 

মিত্রতা ও বিরোধ করিবার অধিকার দূতের অধীন থাকিবে ॥১॥ যিনি বিরোধের 

মধ্যে মিলন করেন এবং মিলিত তুর্বত্তিদ্দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! দেন, তাহাকেই 

দূত বলে। শক্রুদ্দিগের মধ্যে বিরোধ উত্পাদন করাই দূতের কার্য ॥২॥ সভাপতি 
এবং সভাসঘর্গ ব। দুতাদি বিরোধী রাজার রাজ্যের যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়। 

এইরূপ চেষ্টা করিবেন যাহাতে আপনাদ্দের উপর কোন উপদ্রব না হয় ॥ ৩॥ 

এই উদ্দেশ্যে সুন্দর বন এবং ধনধান্) পুর্ণ দেশে ( ধনগুছুর্গিম্) ধনুধণারী 

সৈম্বেষ্টিত ছুর্গ, ( মহীহ্র্গম্) মৃত্তিকা নিপ্মিত ছূর্গ, ( অব্দ,গস) জলবেস্িত 

হর্গ, ( বাক্ষম্) বনবেষ্টিত হুর্গ, (নৃহ্র্গম্) চতুদ্দিকে সৈগ্ঘ-পরিবেগ্টিত ছুর্গ এবং 

( গিরিদুর্গস্ ) অর্থাৎ চতুদ্দিকে পর্ববতবেষ্টিত ছুর্গ নিন্দাণ করিয়া তাহার মধ্যে 

নগর স্থাপন করিবেন ॥8॥ নগরের চতুদ্দিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্মাণ 

করিবেন। কারণ তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া একজন ধনুরধারী ও শস্ত্রধারী 

বীরপুরুষ একশত শক্রর বিরুদ্ধে এবং একশত বীরপুরুষ দশলহত্র শক্রর 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এই জন্য হুর্গনিশ্মীথ অবশ্য কর্তব্য ॥ ৫॥ 
সেই হূর্গ অস্ত্রশস্ত্র ধন-ধান্য, বাহন, অধ্যাপক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, ( শিল্পী) 
কারুকরঃ যন্ত্র, নানাবিধ কলা, ( যুবসেন ) পণ্ড চারণের তৃণ ও জল প্রভৃতিদ্বার' 
পরিপুর্ণ থাকিবে ॥ ৬॥ উহার মধ্যে জল, সর্বপ্রকার বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বিশিষ্ট 
এবং সকল খতুতে স্থখজনক, শ্বেতবর্ণ ভবন নিজের জন্য নির্মাণ করিবেন, যেন 
তাহার মধ্যে যাবতীয় রাজকাধ্য নির্বাহ হইতে পারে ॥৭॥ এতদূর অর্থাৎ 
্রক্মচধ্য দ্বার৷ বিদ্াধ্যয়নের পর এই পর্যন্ত রাজকাধ্য করিয়া! রূপ-গুণ-সম্পন্না 
হৃদয়বল্লভা, উচ্চকুলসম্তবা, ন্থুলক্ষণা, আত্মসদূশী বিদ্ভাগুণকর্মম্বভাব-বি শিষ্টা 
ও ক্ষত্রিয় কুলজাতা একমাত্র স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেন। অন্ স্ত্রীলোক দিগকে 
অগম্যা জানিয়! তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥৮॥ রাজপরিবারে 
আঞ্মিহোত্র ও পক্ষে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য খাত্বিক ও পুরোহিত গ্রহণ করিবেন 
এবং স্বয়ং সর্ববদ| রাজকাধ্যে ততপর থাকিবেন। অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত থাক! এবং কোন কারা বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার পক্ষে 
সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম ॥ ৯ ॥ 

ংবৎসরিকমাপ্শ্চ রাষ্ট্রীদাহারয়েদ্বলিম্ । 
স্যাচ্চান্নীয়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নুযু ॥ ১॥ 
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্যযাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ। 

তেহস্য সর্ববাণ্যবেক্ষেরম্ ণাং কাধ্যাণি কুর্ববতাম্ ॥ ২॥ 
আর্তানা: গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পুজকো! ভবেৎ। 

নৃপাণামক্ষয়ে। হোষ নিধিব্রণা্গে। বিধীয়তে ॥ ৩ ॥ 
সর্ব্বোমাধমৈ রাজা ত্বাহৃতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। 
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধন্মনুন্মরন্ ॥ ৪ ॥ 

আহ্বেষু মিথোহন্যোধম্যং জিঘাংসন্তে। মহীক্ষিতঃ | 

যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত ন্বর্গং যাস্ত্যপরাস্মুখাঃ ॥ ৫ ॥ 
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢং ন ব্লীবং ন কৃতাঞ্জলিমূ। 

ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাম্মীতিবাদিনয্ ॥ ৬ ॥ 

নম্বপ্তং ন বিসঙ্গাহং ন নগ্রং ন নিরায়ুধম্। 

নাধুধ্যমানং পশ্যান্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥ ৭ | 
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নাযুধব্যসনং প্রাপতং নার্তং নাতিপরিক্ষতমূ । 
ন ভীতং ন পরারৃত্তম্ স্তাং ধর্মনুষ্মরন ॥ ৮ ॥ 
যন্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ | 
ভর্ত,ধদদ.ক্কতং কিঞ্চিৎ সর্্বং প্রতিপগ্ভতে ॥ ৯॥ 
যচ্চাপ্য স্থরৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্ । 
ভর্তা তৎদর্ববমাদতে পরাবৃততহতপ্য তু ॥ ১০ ॥ 
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশুন্ স্ত্িয়ঃ | 
সর্ববদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যে যজ্জয়তি তপ্য তৎ ॥ ১১ ॥ 
রাজ্জশ্চ দছ্যরুদ্ধারমিত্যেষ! বৈদিকী শ্রুতিঃ। 
রাজ্ঞ৷ চ সর্ববযোধেত্যে। দাতব্যমপুক্গজিতম্ ॥ ১২ ॥ 

মনু (৭1 ৮০-৮২, ৮৭) ৮৯১ ৯১-৯৭ ) | 

আন্ত পুরুষদিগের দ্বারা বাষিক কর আদায় করিবেন এবং সভাপতি রূপ 
রাজা ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ, এইসব সত! বেদবিধি অনুসারে প্রজাদ্দিগের 
সহিত পিতার হ্যায় ব্যবহার করিবেন ॥ ১॥ সভা] উক্ত রাজকার্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন 

অধ্যক্ষ নিধুক্ত করিবেন। তাহাদের কর্তব্য এই হইবে যে, বিভিন্ন কার্যে 

নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মানুসারে সমুচিত কার্য করেন কি না তাহ তাহারা 

পম্যবেক্ষণ করিবেন। ধীহার। সমুচিত কাধ্য করেন, তাহাদিগকে পুরস্কৃত 

করিবেন এবং ধাহার! বিরুদ্ধ কার্য করেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন ॥ ২ ॥ 

যে কেহ বেদ প্রচাররূপ রাজার অক্ষয় ধন ভাগুারের প্রচারের জন্য যথারীতি ব্রহ্মচধ্য 

বারা বেদাদি শান্তর অধ্যয়নান্তে গুরুকুল হইতে প্রতাগত হইলে, রাজ। ও রাজসভা৷ 

তাহার ও তীহার আচার্যের যথোচিত সম্মান করিবেন ॥ ৩॥ এতন্ার! বিছ্বোম্নতি 

হওয়াতে রাজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়। থাকে । প্রজাপালক রাজাকে তদপেক্ষা 

উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা তত্তুলা কেহ কখনও সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষান্র 

ধর্ম স্মরণ করিয়। যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হইরেন না। অর্থাৎ তিনি এইরূপ কৌশল 

সহকারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, যেন নিশ্চয় নিজের বিজয় লাভ হয় ॥৪। 

যে রাজা সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া শত্রু হননেচ্ছায় নির্ভয়ে বথাশক্তি যুদ্ধ 

করেন, তিনিই ন্ুখ লাভ করেন। ন্ুুচরাং সংগ্রামে কখনও পরাজ্মুখ হওয়া উচিত 

নহে। তবে শক্রকে জয় করিবার জন্য কখনও কখনও তাহার সম্মুখ হইতে 



১৫৮ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

লুক্কায়িত থাক আবশ্যক। কারণ যেরূপে শক্রকে জয় করা যায়, সেইরূপ 
কাধ্যই করা উচিত। যেমন সিংহও ক্রোধবশতঃ সপ্মুখে অগ্রসর হইয়া শীত 
শস্্ামিতে তশ্মীভূত হইয়া। যায়, সেইরপ মুর্খতাঁবশতঃ বিনষ্ট হইবে না ॥ ৫॥ যাহারা 
যুদ্ধকালে এদিক সেদিক দণ্ডায়মান থাকে যাহার। নপুংসক, কৃতাঞ্জলি, উন্মুক্তকেশ 
ও উপবিষ্ট; যাহারা বলে “আমি তোমার শরণাগত” ॥৬॥ যাহার! 
নিজ্িত, যুচ্ছিত। নগ্র, অন্্র-শত্ত্হীন, যুদ্ধদর্শক, শক্রর সঙ্গী, ॥ ৭॥ যাহার! 
অস্ত্র-শস্তাধাতে পীড়িত, ছুঃখগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত, ভীত এবং পলায়নপর ; যোদ্ধ,গণ 
সতপুরুষদ্দিগের ধণ্ম স্মরণ করিয়া! তাহাদিগকে কখনও বধ করিবেন না। কিন্ত 
তাহাদ্দিগকে ধরিয়া যে শিষ্ট তাহাকে কারাগারে রাখিয়া দিবেন এবং 
যথোচিত্ খাছ্। এবং পরিধেয় প্রদান করিবেন। আহতদ্দিগকে বিধিপুর্ববক ওষধাদি 

প্রদান করিবেন, তাহাদিগকে উত্যক্ত না করিয়! এবং ক্$ না দিয়] তাহাদের দ্বারা 
উপযুক্ত কাধ্য করাইয়া! লইনেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক, 
বালক, বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং শোকার্তদিগের উপর কখনও শঙ্কর প্রয়োগ করা! উচিত 
নহে। কিন্তু তাহাদের পুত্র-কস্থাদিগকে নিজ সন্তানব পালন কর! কর্তব্য । 
নারীদিগকে নিজ ভগ্নী অথবা কম্যাব মনে করিবে ও পালন করিবে । কখনও 
তাহাদিগকে বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দেখিবে না। রাজ্য স্থপ্রতিভ্িত হইলে, যাহাদের 
নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাশহ্কা' না থাকে, তাহাদিগকে সসম্ত্রমে মুক্ত করিয়া 
তাহাদের গৃহে অথব1 দেশে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে 
বিশ্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে সর্ববদ! কারারদ্ধ রাখিবেন ॥৮॥ যে ভৃত্য 
ভীত হুইয়া৷ পলায়ন করিবার পর শক্রকর্তৃক নিহত হয়, সে তাহার প্রভুর সমস্ত 
অপরাধ প্রাপ্ত হইয়! দগুনীয় হইবে ॥ ৯॥ যেখ্যাতি প্রতিপত্তি ছারা সে ইহলো'ক 
এবং পরলোকে ন্বখী হইতে পারিত, তাহ! তাহার প্রভু প্রাপ্ত হন। যেব্যক্তি 
পলায়নাস্তে নিহত হয়, তাহার কিছুমাত্র স্ুখলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহার সমস্ত 
পুপ্াফল নষ্ট হইয়া রায়। যিনি ধন্মানুসারে যথোচিত যুদ্ধ করেন, তিনি সম্মান 
প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ যুদ্ধে যে যে সৈনিক অথব। সেনাধ্যক্ষ রথ, অশ্ব, হস্তরী, ছত্র, 
ধন, ধাশ্য, গবাদি পণ্ড, নারী এবং অন্ত সকল প্রকার জ্রব্য, ঘ্বত, তৈলের কলস 
প্রভৃতি যাহা বাছা জয় করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা 
কখনও ভঙ্গ করা উচিত নহে ॥১১॥ কিন্তু সৈনিকগণও এ সকল বিজয়লন্ধ 
সামগ্রীর এক ষোড়শাংশ রাজাকে দ্বিবেন। রাজাও সকলের সম্মিলিত যুদ্ধে 
জয়লন্ধ ধনের যোড়শাংশ সৈম্দিগকে দিবেন। যুদ্ধে নিহত সৈনিকের অংশ 
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তাহার স্ত্রী ও সম্ভানদ্বিগকে দিবেন এবং তাহার স্ত্রীকে ও অসমর্থ বালক দ্দিগকে 
যথোচিত পালন করিবেন। যখন বাঁলকগণ সমর্থ হইবে, তখন তাহাদিগকে 

যোগ্যতানুসারে অধিকার দিবেন। যিনি নিজ রাজ্যবৃদ্ধি, সম্মান, বিজয় এবং 
আনন্দবৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও এই সকল নিয়ম উল্লঙবন 
করিবেন না ॥ ১২॥ 

অলব্ধং চৈব লিপ্মেত লব্ধং রক্ষেত প্রযত্বতঃ ॥ 

রক্ষিতং বর্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১ ॥ 
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্বং রক্ষেদবেক্ষয়] । 

রক্ষিতং বদ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ 

অমায়য়ৈধ বর্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া। 
বুধ্যেতারি প্রযুক্তাঞ্চ মায়ান্িত্যং স্বসংরতঃ ॥ ৩।| 

নাপ্য ছিদ্রেং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু। 

গৃহেৎ কুম্্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ 
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ নিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ। 

রূকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ৫ ॥ 

এবং বিজয়মানন্য যেহস্য স্থ্যঃ পরিপন্থিনঃ ॥ 

তানানয়েদ্ধশং সর্ববান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৬ ॥ 
যথোদ্ধরতি নির্দাতা৷ কক্ষং ধান্ং চ রক্ষতি। 

তথ রক্ষেন্ন পো! রাষ্ট্ং হন্তাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥ ৭ ॥ 
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্র যঃ কর্ধয়ত্যনবেক্ষয়া । 

সোহচিরাস্ত শ্টাতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ ৮ ॥ 
শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা। 

তথ! রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥ ৯ 
রা্ট্রস্ত সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরে। 
হৃসংগৃহীতরাষ্ট্রোহি পাথিবঃ হৃখমেধতে ॥ ১০ ॥ 
ঘ্য়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুলসমধিভ্িতম্ 
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুরয্যাদ্রোষ্ট স্য সংগ্রহম্ ॥ ১১। 



১৬৩ সত্যাথ- প্রকাশঃ 

গ্রামদ্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথ]। 

বিংশতীশং শতেশং চ সহঅপতিমেব চ ॥-১২ ॥ 

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্মান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়মূ। 
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ॥ ১৩ ॥ 

বিংশতীশস্ত তৎ সর্ববং শতেশায় নিবেদয়েৎ । 

শংসেদ্ গ্রামশতেশস্ত সহত্রপতয়ে ব্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ 
তেষাং গ্রাম্যাণি কায্যাণি পৃথকৃকার্য্যাণি চৈব ছি। 
রাজ্ঞোহন্যঃ সচিবঃ ন্নিদ্ধস্তানি পশ্েদতক্দিতঃ ॥ ১৫ ॥ 

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ববার্থচিস্তকমূ । 
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহমূ ॥ ১৬ ॥| 

স তাননুপরিক্রামে সর্ববানেব সদা! স্বয়ম্। 

তেষাং বৃত্ত পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেমু তচ্চরৈঃ ॥ ১৭ | 
রাজ্ছো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ | 

ভৃত্য! ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যে। রক্ষেদিমাঃ প্রজা ॥ ১৮ ॥ 

যে কাধ্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহীয়ুঃ পাপচেতসঃ। 

তেষাং সর্ববন্বমাদায় রাজা কুর্ধ্যাৎ প্রবাসনম্ ॥ ১৯ ॥ 

মনু ৭1 ( ৯৯১০ ১/১০৪-১০৭।১১০-১১৭।১২০-১২৪ )। 

রাজা এবং রাজসভা অলব্ধ ধনের প্রাপ্তি ইচ্ছ। করিবেন, লব্ধ ধন বত্ব সহকারে 

রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বুদ্ধি করিবেন এবং বদ্ধিত ধন নেদবিষ্কা, ধর্মমগ্রচার, 
বিষ্ভার্থী, বেদোপদেশক, অসমর্থ ও অনাথদিগের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় 
করিবেন ॥১॥ এই চতুবিবধ পুরুষকারের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য পরিত্যাগ 
পুর্ব ক সর্নবদ1 উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রান্ডি 
ইচ্ছ। করিবেন, প্রাপ্ত ধন রক্ষা! করিবেন এবং রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ 

প্রভৃতি গ্রহণ করিয়। বৃদ্ধি করিবেন। বদ্ধিত ধন পুর্বেরাস্তরূপে সব্বদ! ব্যয় 
করিবেন ॥২॥ কাহারও সহিত কখনও কপট ব্যবহার করিবেন ন1, কিন্তু সকলের 
সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন। প্রত্যহ আত্মরক্ষা করিয়া শক্রর কৃত 

হুল জানিয়া উহ্বার প্রতিরোধ করিবেন ॥৩। কোন শক্র যেন নিজের ছিদ্র অর্থাৎ 

তুর্বধলতা। জানিতে না পারে, কিন্তু স্বয়ং শত্রুর ছিজ্্র অবগত থাকিবেন। কচ্ছপ 



ষষ্ঠ সমুল্লাস ১৬১ 

যেমন নিজ অঙ্গকে গুণ রাখে সেইরূপ শত্রপ্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিবেন ॥8॥ 
বক যেমন ধ্যানস্থিত হইয়া মস্ত ধরিবার জন্য তাকাইতে থাকে, 
সেইরূপ অর্থপংগ্রহের চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং ধন-সম্পত্তি ও 

বল বৃদ্ধি করিয়া শত্রকে জয় করার জন্য সিংহ সদৃশ পরাক্রম দেখাইবেন। 
ব্যাত্রের হ্যায় লুকায়িত থাকিয়া শব্রকে ধৃত করিবেন এবং সমীপাগত 
বলবান্ শক্রর নিকট হইতে শশকের ন্যায়.দুরে পলায়ন করিয়। পরে ছলপুর্ব্বক 
তাহাকে করায়ত্ত করিবেন ॥৫॥ ঈদৃশ বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে যে সকল 
পরিপন্থী অর্থাৎ দ্বহ্থ্য ও লুণ্টনকারী থাকে, তাহাদিগকে (সাম) মিব্রতার 

স্বারা, (দান) কিঞ্চিৎ দান দ্বারা এবং (ভেদ) ছিন্ন ভিন্ন করিয়। বশীভূত 
করিবেন। এই সকল উপাযষে বশীভূত না হইলে, অন্যন্ত কঠোর দণ্ড দ্বারা 
বশীভূত করিবেন ॥৬ ধান ভানুনী যেমন তু পৃথক করিয়া তুল রক্ষা করে, 
অর্থাৎ চণ হইতে দেয়না, রাজা সেইরূপ দন্য-তক্করদিগকে বিনাশ করিয়। 
রাজ্য রক্ষ। করিবেন ॥৭॥ যে রাজ। মোহ ও অবিচার বশতঃ স্বীয় রাজ্য ভুর্বল 

করে, সে জীবদ্দশাতেই রাজা ও ধন্ধুবান্ধবের সহিত শীপ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥ 

যেমন শরীর ক্ষীণ হইলে প্রাণীদিগের প্রাণও ক্ষীণ হইয়! মায়, সেইরূপ রাজা 

প্রজাবর্গকে ছুর্ববল করিলে, সে তাহার প্রাণ অর্থাত বল এবং বন্ধু-বান্ধন প্রসভৃতির 
সহিত বিনাশ প্র।প্ত হয় ॥৯॥ অহএব রাজ। ও রাজসভ। রাজকাধ্য সম্পাদনের জন্য 

চেষ্টা করিবেন, যেন তাহা যথোচিত সম্পাদিত হয়। যে রাজ! রাজ্যপাঁলনে 
সর্ববতো ভাবে ততপর থকেন, তাহার সর্ববদ। স্থখবৃদ্ধি হইয়। থাকে ॥১০ ॥ এই 

উদ্দেশ্যে ছই, তিন, পাঁচ ও শতগ্রামের মধ্যে এক একটি রাজকীয় কাঁধ্যালয় 
রাখিতে হইবে। তন্মধো যোগ্যতা অনুসারে ভূতা অর্থাৎ কশ্মচারী নিমুক্ত 
করিয়া যাবতীয় রাঁজকাধ্য সুচারূপে সম্পাদন করিতে হইবে ॥১১॥ এক এক গ্রামের 

উপর একজন প্রধান কর্মচারী থাকিবেন। তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর দ্বিতীয় 
কন্মচারী, বিংশ গ্রামের উপর তৃতীয়; একশত গ্রামের উপর চতুর্থ এবং এক 

সহত্র গ্রামের উপর পঞ্চম কর্চারী থাকিবেন। অর্থাৎ আজকাল যেমন এক 

গ্রামে একজন “পাটোয়ারী”, তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর এক থানা, ছুই থানার 

উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ ঝড় থানার উপর এক “তহশীল” এবং 

দশ “তহশীলের” উপর এক জিল! নিদ্ধীরিত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা! থাকিবে। 
আমাদের মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশান্ত্র হইতে এবংবিধ রাজনীতি গ্রহণ কর হইয়াছে ॥১২। 
এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আদেশ দিতে হইবে যে, পুর্বেবোন্ত এক এক গ্রামাধ্যক্গ 

২২ 
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গ্রামগুলির মধ্যে প্রত্যহ যে সকল দোষ ঘটে, এ সকল দশগ্রামের অধ্যক্ষকে 
গোপনে জানাইবেন। সেই দশগ্রামের অধ্যক্ষ সেইরূপে দশগ্রামের বিষয় প্রত্যহ 

বিংশগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। ১৩॥ সেইরূপে বিংশ গ্রামের অধ্যক্ষ বিংশ- 

গ্রামের বিষয় প্রত্যহ শতগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। সেইরূপে শতগ্রামের 

অধ্যক্ষ শত গ্রামের বিষয় সহন্স গ্রামের অধ্যক্ষকে প্রত্যহ.জানাইবেন। আবার 

প্রত্যেক বিংশ গ্রামের পাঁচ অধ্যক্ষ প্রতি সহজ্ গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং প্রত্যেক সহজ 

গ্রামের দশ অধ্যক্ষ দশসহ্স গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং লক্ষ গ্রামের রাজসভাকে 

প্রতিদিনের অবস্থা জানাইবেন। আবার এ সকল রাজসভা মহারাজমভাকে 

অর্থাত সার্ববভৌম চক্রবন্তাঁ মহারাজসভাকে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা জানাইবেন ॥১৪। 
সেহরূপ প্রত্যেক দশ সহত্র গ্রামের উপর ছুইজন স্ভাপতি থাকিবেন। তাহাদের 

একজন রাজসভায় থাকিয়। এবং অপর অধ্যক্ষ নিরলস ভাবে জমণ করিয়া, 

ম্যায়াধীশ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগের কাধ্যাবলী সর্ববদ! পরিদর্শন করিবেন ॥১৫॥ 

প্রধান প্রধান নগর সমুহে বিচার সভার জন্য এক একটি ন্থন্দর, সমুন্নত এবং 

চ্দ্রমাসদৃশ বিশালভবন নিন্মিত ইইবে। সেই স্থানে যাহারা বিভ্ভতাবলে সকল 
বিষয় পরীক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ মহান্ জ্ঞানবুদ্ধগণ বসিয়া বিচার করিবেন। 

যে সকল নিয়ম ছার! রাজ। ও প্রজাবর্গের উন্নতি হয়, তীহার। সে সকল নিয়ম 

এবং বিষ্ভ। প্রকাশিত করিবেন ॥১৬। নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে সমস্ত 

গুপ্তচর এবং দৃত থাকিবেন, ইহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন বর্ণেরও হইবেন। রাজ 
গুপগ্তভাবে তাহাদের নিকট হইতে রাজকর্মচারী এবং প্রজাবর্গের সমস্ত দোষগুণ 

অবগত হইয়া অপরাধীকে দণ্ড দিবেন এবং গুণবান্কে সম্মানিত করিবেন ॥১৭॥ 

রাজা ধাণ্মিক স্থুপরীক্ষিত বিদ্বান এবং উচ্চ কুলসম্তৃত ব্যক্তিদিগেয় হস্তে প্রজ। 
রক্ষার ভার গ্যন্ত করিবেন। শঠ, পরম্বাপহারী, তক্ষর এবং দসথ্যর্দিগকেও 
কুকর্ম হইতে রঙ্গ! করিবার জঙ্গ পুর্বের্বাস্ত রক্ষাকারী বিদ্বানদিগের অধীনে 
রাজভূত্য নিধুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রজাবর্গের যথোচিত রঙ্গ। বিধান 

করিবেন ॥১৮॥ যে রাজকম্মচারী অগ্ঠায়রূপে বারী ও প্রতিবাদীর নিকট হইতে 

গোপনে ধন লইয়া পক্ষপাত পূর্বক অন্যায় করে, তাহাকে যথোচিত দণ্ডদান 
করা কর্তব্য । তাহার সর্ধবন্থ হরণ করিয়া তাহাকে এমন স্থানে রাখিবেন, যেন 

সে স্থান হইতে তাহার প্রত্যাবর্তন কর সম্ভব না হয়। তাহাকে দগুদান করা 

না হইলে, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্য রাজকর্মমচারিগণও তাহার গ্ঠায় কুকর্ম 
করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে দণ্ড দেওয়। হইলে অন্য সকলে রক্ষা পাইষে। 
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যে পরিমাণ ধন দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদ্িগের উত্তমরূপ যোগক্ষেম হইতে পাঁরে 
এবং তাহার! ধনাঢ্যও হইতে পারেন, সেই পরিমাণ ধন অথব। ( তগপরিবর্তে ) 

ভূমি, রাজ্যের পক্ষ হইতে মাসিক বা বাধিক হিসাবে অথবা এককালে 
তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। বুদ্ধ কর্দুচারিগণও অর্ধেক পাইবেন কিন্তু 

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র তাহাদের জীবদ্দশাতেই তাহাদের 
উক্ত ব্যবস্থ! স্থির থাকিবে, মৃত্যুর পরে নহে। রাজা তীহাদের সম্তানদিগকে 

যোগ্যতামুসারে সম্মান অথবা চাকুরী অবশ্য দ্বিবেন। ধাহার সম্ভান যতদিন 
সমর্থ না হয় এবং স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তীহাদের জীবিকা 

নির্ববাহার্থ উচিত পরিমাণ ধন দিতে হইবে । কিন্তু তাহাদের স্ত্রী ও পুন্রগণ 

কুকন্মরত হইলে কিছুই পাইবেন না। রাজ! এই নীতি চিরকাল পালন 
করিবেন ॥ ১৯ ॥ 

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজ! কর্তা চ কন্ণাম্। 
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ১ ॥ 
যথাংল্লাহল্পমদন্ত্যাহগ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ | 
তথাহল্লাহল্লো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদাজ্ঞাব্বিকঃ করঃ ॥ ২ ॥ 
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাতিতৃষ্চয়] । 

উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো৷ মূলমাত্মানং তাংশ্চ গীড়য়ে ॥ 
তীক্ষশ্চৈব স্বদ্ুশ্চ রাজ! ভবতি সম্মতঃ ॥ ৪ ॥ 
এবং সর্ববং বিধায়েদমিতিকর্তব্যমাত্বনঃ | 

যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমা$ প্রজাঃ ॥ ৫ ॥ 
বিক্রোশন্ত্যো যস্থয রাষ্ট্রাদ্প্রিয়ান্তে দস্থ্যভিঃ প্রজাঃ | 
সম্পশ্যতঃ সভূত্যস্ত ম্বৃতঃ সন তু জীবতি ॥ ৬ ॥ 
ক্ষ্িয়ন্য পরোধন্মঃ প্রজানামেব পালনম্ । 

নিদ্দিফলভোক্তা হি রাজা ধর্দ্েণ যুজ্যতে ॥ ৭ ॥ 
মনুণ ৭1 (১২৮। ১২৯। ১৩৯। ১৪০ । ১৪২-১৪৪ )॥ 

যাহাতে রাজা, কণ্মাধ্যক্ষ, রাজপুরুষ এবং প্রজাবর্গ স্থখরূপ ফল লাভ করিতে 

পারেন, সেইরূপ বিচার পুর্ববক রাজ ও রাজ-সভা রাজ্যের কর নির্ধারণ 

করিবেন ॥ ১॥ জলৌকা, গোবুদ এবং ভ্রমর যেমন অল্প অল্প করিয়া! খান্ভ 
গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজাও গ্রাজাদিগের নিকট হইতে অল্প অল্প বাধিক কর 
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গ্রহণ করিবেন ॥ ২॥ অতি লোভ বশতঃ কখনও নিজের বা অন্যের সুখের 

মুলোচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবেন না। কারণ, যিনি সদ্ধাচরণ ও খের মুলোচ্ছেদ 

করেন, তিনি নিজেকে এবং অপর সকলকে কেবল ছুঃখই দিয়া থাকেন ॥ ৩॥ 

যে মহীপতি কাধ্য দেখিয়া কঠোর এবং কোমল হন, তিনি ছুষ্টদিগের প্রতি 

কঠোর এবং শিষ্টদ্িগের প্রতি কোমল ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া 

থাকেন ॥ ৪॥ এইরূপে রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাজা অপ্রমত্ত ভাবে 

নিরন্তর প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিবেন ॥ ৫॥ যখন রাজ্যে দস্থ্যগণ রোরুছামান্ 
প্রজার্দিগের ধনসম্পন্তি ও গ্রাণ হরণ করিতে থাকে, তখন যে রাজা কর্মচারী ও 

অমাত্যদ্দিগের সহিত তাহ! দেখেন, তাহাকে জীবিত মনে ন। করিয়। কর্ম্মচারী ও 

অমাত্যবর্গের সহিত মৃত মনে করিবে । সেই রাজ মহ দুঃখভাগী ॥ ৬ ॥ অতএব 

প্রজা পালন করাই রাজার পরম ধন্ম। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে যেরূপ কর 

গ্রহণের কথা আছে এবং সভ। যেরূপ কর নিদ্ধীরিত করেন, সেইরূপ করভোগী 

রাজা ধর্দপরায়ণ হুইয়। শ্খী হন। তাহার বিপরীত আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ 

করিতে হয় ॥ ৭॥ 

উদ্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশোচঃ সমাহিতঃ | 

হুতাগরিব্রান্ষণশ্চার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥ ১ ॥ 
তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিলর্জয়েৎ। 

বিস্জ্য চ প্রজাঃ সর্ববা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ভ্রিভিঃ ॥ ২॥ 

গিরিপুষ্ঠং সমারুহ্য প্রাদাদং বা রহোগতঃ। 
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥ ৩ ॥ 

যন্ত মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ, জনাঃ। 
স কৃত্ন্নাং পৃথিবীং ভূঙ.ক্তে কোশহীনোহপি পাঁধিবঃ ॥ ৪ ॥ 

মনুণ ৭1 (১৪৫--১৪৮) ॥ 

রাজ রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোখ।নপুর্বক শৌচান্তে নিবিষ্টচিত্তে পরমেশ্বরের 

ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করিবেন। তাহার পর ধাম্মিক ও বিদ্বান্দিগের প্রতি 

সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভোজনাস্তে সভায় প্রবেশ করিবেন ॥ ১॥ তিনি সভায় 

উপশ্থিত দগুায়মান্ প্রজাবর্গকে সসম্ভমে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত 

রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। করিবেন ॥ ২। পরে তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে 
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যাইবেন। পর্বত শিখরে অথবা কোন নির্জন গৃহে, অথবা শলাকা শৃগ্ত নির্জন 
অরণ্যে বসিয়া বিরুদ্ধ ভাবন। পরিত্যাগপুর্ববক মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবেন ॥ ৩ ॥ 
অপর লোকের৷ মিলিত হইয়া যে রাজার গুঢ় মন্ত্রণ। জানিতে পারে না অর্থাৎ 
বাছার মন্ত্রণা গভীর, শুদ্ধ, এবং পরোপকারার্৫থ সর্ববদ। গুপ্ত থাকে, সেই রাজ। 
ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। অভঞব 
মভাসদববর্গের অনুমোদন ব্যতীত রাজ! স্বেচ্ছান্ুসারে কোন কাধ্য করিবেন ন] ॥8। 

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ। 
কার্ধ্যং বীক্ষ্য প্রযুগ্জীত দ্বধং সংশ্রায়মেব চ ॥ ১॥ 
স্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্ রাজ! বিগ্রহমেব চ। 

উভে যানামনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রায়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ 
সমানযানকণ্পা চ বিপরীতস্তথৈব চ। 
তথা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধিজ্ঞেয়ে! দ্বিলক্ষণঃ ॥ ৩ ॥ 
স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব ব1। 

মিত্রস্য চেবাপকৃতে দ্বিবিধে। বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ 

একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাণ্ডে যদৃচ্ছয়। । 

ংহতন্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ 

লগীণস্য চৈব ক্রমশে! দৈবাৎ পুর্ববরুতেন বা। 
মিত্রন্য চান্ুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥ ৬ ॥ 

বলস্য ম্বামিনশ্চৈব স্থিতি কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে । 

দ্বিবিধং কীর্ভ্যতে দ্রৈধং যাড়গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥ ৭ ॥ 
অর্থসম্পাদনার্ঘঞ্চ পীড্যমানঃ স শক্রভিঃ | 

সাধুষু ব্যপদেশার্ঘং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ প্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ 

যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ঞ্রচবমাত্মনঃ | 

তদাত্বে চাল্লিকাং পীড়াং তদ! সন্গিং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯। 

যদা প্রহষ্টা মন্যেত সর্ববাস্ত প্ররুতীভূশিষৃ । 

অত্যুচ্ছিতং তথাত্মানং তদা কুব্বাত বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥ 
যদা মন্যেত ভাবেন হষ্টং পুষ্টং বলং স্বকমৃ। 
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদ৷ যায়াস্দ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥ 



১৬৬ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

যদ! তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ। 

তদাসীত প্রত্বেন শনকৈঃ সাস্তয়্গরীন্ ॥ ১২ ॥ 
মন্যেতারিং যদ! রাজ! সর্ববথা বলবত্তরমূ । 

তদা দ্বিধা বলং কৃত্ব! সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মবনঃ ॥ ১৩ ॥ 

যদ। পরবলানাস্ত গমনীয়তমো ভবে । 

তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্মিক বলিনং নৃপম. ॥ ১৪ ॥ 
নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কু্যাদ্যোহরিবলস্য চ। 

উপসেবেত তং নিত্যং সর্ববযত্ৈগুরুং যথা ॥ ১৫ ॥ 
যদ্দি তত্রাপি সংপশ্ঠোদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম । 

স্রযুদ্ধমেব তত্রাহপি নিবিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥। 
মনুণৎ ৭1 (১৬১--১৭৬)॥ 

রাজা এবং রাঁজকর্ম্মচারীদিগের সর্বদা! এ বিষয় লক্ষ্য রাখ! আবশ্যক যে, 

( আসন ) স্থিরতা, (যান ) শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, (সন্ধি) শক্রর সহিত মিত্রতা 

স্থাপন, ( বিগ্রহ ) ছষ্ট শক্রর সহিত যুদ্ধ করা, (দ্বৈধ ) সেন। ছুইভাগে বিভক্ত 

করিয়া স্ববিনয় সাধন করা এবং ( সংশ্রায়) দুর্বল অবস্থায় অন্ত কোন 

শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা--এই ছয় প্রকার কাধ্যে যথোচিত 

বিচার পুর্ববক করা৷ কর্তব্য ॥১॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং 
সংশ্রয়-_রাজা এই গুলির ছুই প্রকারের প্রত্যেকটি সম্যক্রূপে অবগত 

হইবেন ॥২॥ (সন্ধি) শত্রর সহিত সন্ধি অথব|। বিপরীত আচরণ করিবেন, 

কিন্তু নিরস্তর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য করিতে থাকিবেন। এই ছুই প্রকারের 

সন্ধি হইয়। থাকে ॥৩॥ (বিগ্রহ ) কাধ্যসিদ্ধির জন্য সময়ে বা অসময়ে স্বয়ংকৃত 

অথব। মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধী শক্রর সহিত কৃত বিরৌধ-স-এই ছুই প্রকার 

বিরোধ হইয়। থাকে ॥8॥ (যান) অকল্পমাত কোন কাধ্য উপস্থিত হইলে, একাকী 
অথবা মিত্রপক্ষের সহিত মিলিত হইয়! শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা, এই ছুই 

প্রকারের যান ব। গমন ॥৫॥ (আপন) স্বয়ং কোন কারণে ক্রমশঃ ক্ষীণ অর্থাৎ হীনবল 
হইয়া গেলে অথবা কোন মিত্রপক্ষের অনুরোধ বশতঃ ন্বস্থানে বঙনগিয়া থাকা--- 

এই ছুই প্রকারের আসন ॥৬॥ (থবধ) কোন কাধ্যসিদ্ধির জদ্ক সেনাপতি ও 
সেনাদ্দিগকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিজয়লাভ করা;--এই ছুই প্রকারের 

ছৈধ॥৭॥ ( সংশ্রয়) কোন কাধ্যমিত্বির জন্চ কোন শক্তিশালী রাজা অথবা 



বষ্ঠ সমুল্লাস ১৬৭ 

কোন মহাত্বার আশ্রয় গ্রহণ করা, যাহাতে শক্র কর্তৃক উৎপী'ড়ত হইতে না 

হয়,--এই ছুই প্রকারের আশ্রয় ॥৮॥ যখন জানা! যাইবে যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ 
হইলে কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার পর যুদ্ধ করিলে উন্নতি এবং বিজয়লাভ 
অবশ্য হইবে, তখন শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্ধ্যাবলম্বন 
করিবেন ॥৯॥ যখন নিজের সমস্ত প্রজ্ঞা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল 

এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া! মনে হইবে এবং নিজেকেও সেইরূপ মনে করিবেন, তখনই 

শক্রর সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) করিবেন ॥১০॥ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেন হট, 
পুষ্ট এবং প্রসন্ন, কিন্তু শক্রর বল তদ্ধিপরীত, অর্থাৎ ক্ষীণ বলিয়া জানিবেন, 

তখনই শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা| করিবেন ॥১১॥ সেনা বলবাহনে ক্ষীণ 

হইয়া গেলে রাজা শক্রদিগকে ধীরে ধীরে যত্বের সহিত শান্ত করিয়! হ্বস্থানে 
অবস্থান করিবেন ॥১২ ॥ যে সময় রাজা শক্রকে অত্যন্ত বলবান্ মনে করিবেন, 
তখন দ্বিগুণ অধব! ছুই প্রকারের সেনা গঠন করিয়! স্বকাধ্য সাধন করিবেন ॥১৩। 

যখন রাজা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন শক্র শীন্রই আক্রমণ করিবে, তখনই অবিলম্ষে 

কোন ধাশ্মিক এবং শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ যেসকল 
প্রজা এবং নিজ সেন! শকত্রশত্তি নিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিরোধ করে, সর্বপ্রকার 

যত্বের সহিত গুরুর ন্যায় সর্ব! তাহাদের সেবা করিবেন ॥১৫॥ ধাঁহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন তাহার কাধ্যে দোষ দেখিলেও নিঃশঙ্কভাবে যুদ্ধ করিবেন ॥১৬| 

কোন ধান্মিক রাজার সহিত কখনও বিরোধ করিবেন না কিন্তু তাহার সহিত 
সর্বদা মিত্রতা রক্ষ। করিবেন। কিন্তু ভুর্বত্ত এবং শক্তিশালী রাজাকে জয় 
করিবার জন্য পূর্বেবোস্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য । 

সর্বেরবাপায়ৈস্তথ৷ কুর্্যানীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ। 
যথান্তাভ্যধিক] ন স্থ্যর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥ 

আয়তিং সর্ববকার্ধ্যাণাং তদাত্বং চ বিচারয়েৎ। 

অতীতানাঞ্চ সর্বেষাং গুণদোষে চ তত্বতঃ ॥ ২ ॥ 
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞ্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ | 

অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শক্রভির্নাভিভূয়তে ॥ ৩॥ 

যখৈনং নাভিসংদধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ 
তথা সর্ববং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

মনুৎ ৭। (১৭৭--১৮০ )। 
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যাহাতে মিজ উদ্দালীন ( মধ্যস্থ ) এবং শত্রু অধিক শক্তিশালী ন৷ হয়, তজ্জন্য 

নীতিজ্ঞ এবং পৃথিবীপতি রাজা সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন ॥১। সকল 
কাধ্য সম্বন্ধে বর্তমান ও ভবিষ্তড কর্তব্য এবং কৃতকর্মের দোষগুণ সম্যক্রূপে 

বিচার করিবেন ॥২॥ তদনন্তর দোষ দুরীকরণার্থ এবং গুণ সংরক্ষণার্থ যত 
করিবেন। যে রাজ ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে করণীয় কম্ সমুহের দোষ গুণ 
অবগত হুইয়। বর্তমান কর্তব্য নির্ধারণ করেন এবং কৃতকন্ম সন্বন্বীয় অবশিষ্ট কর্তব্য 
জ্ঞাত খাকেন, তিনি কখনও শত্রু কর্তৃক পরাজিত হন না ॥৩|॥ রাজকম্মচারিগণ 

বিশেষতঃ সভাপতি রাজ! সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন, যেন মিত্রকে উদাসীন এবং 

শত্রু প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়! কেহ বিরুদ্ধাচরণ করাইতে না পারে। এইরূপ ভ্রমে 
কখনও পতিত হইবেন ন।। ইহাকেই সংক্ষেপে বিনয় অর্থাৎ রাজনীতি বলে ॥8॥ 

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিক্ং চ যখাবিধি। 

উপগৃহ্াস্পদং চৈব চারান্ সম্যগবিধায় চ ॥ ১॥ 

ংশোধ্য ভ্রিবিধং মার্গং ঝড়বিধং চ বলং স্বকমূ। 
সাংপরায়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥ ২॥ 
শক্রসেবিনি মিত্রে চ গুড়ে যুক্ততরো৷ ভবেৎ। 

গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥ ৩॥ 
দণ্ডুবুহেন তন্মার্গং যায়াভু, শকটেন বা। 
বরাহমকরাভ্যাং ব৷ সুচ্য। বা গরুড়েন বা ॥ ৪। 

যতশ্চ ভয়মাশক্কেভ্ভতে। বিস্তারয়েদ্বলমূ । 

পদ্মেন চৈব ব্যুহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম ॥ ৫ ॥ 
সেনাপতিবলাধ্যক্ষে৷ সর্ববদিক্ষু নিবেশয়ে। 
যতশ্চ ভয়মাশক্কেৎ প্রাটীং তাং কল্গয়েদ্দিশম.॥ ৬ ॥ 

গুল্াংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমস্ততঃ | 
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥ ৭ ॥ 

₹হতান্ যোধয়েদল্লান্ কামং বিস্তারয়েদ বনুন্। 
সুচ্যা বজ্জেণ চৈবৈতান্ ব্যুহেন ব্যৃহা যোধয়েৎ ॥ ৮ ॥ 
স্তন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধ্যেদনূপে নৌদিপৈস্তথা। 
রৃক্ষগুলারতে চাপৈরসিচ্্ায়ুখৈঃ স্থলে ॥ ৯ ॥ 
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প্রহ্ষয়েদ্ বলং ব্যৃহা তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ। 

চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥ ১০ ॥ 
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্তোপগড়য়েৎ। 
দুষয়েচ্গান্য সততং যবসান্োদকেন্ধনমূ ॥ ১১ ॥| 

ভিন্দ্যাচ্চেব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা। 
সমবন্ন্দয়েচ্চৈনং রাত বিত্রাসয়েতৃথা ॥ ১২॥ 
প্রমাণানি চ কুবাত তেষাং ধর্দ্ান্যথোদিতান্ । 
রত্ৈশ্চ পুজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩ ॥ 
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্, প্রিয়কারকমূ । 

অভীপ্নিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥ ১৪ ॥ 
মনুণ ৭। (১৮৪--১৯২। ১৯৪--১৯৬। ২০৩1 ২০৪) ॥ 

শৃক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাঁত্রা কালে, রাজ! নিজ রাদ্গ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়। সর্ববত্র 
দুত অর্থাৎ চতুর্দিকের সমাচার দত। পুরুষদিগকে গুগ্ুভাবে স্থাপনপুর্ব্বক যাত্রার 
উপযোগী যথা বিধি মাবতীয় সামগ্রী_-সেনা, যান, বাহন এবং অস্ক্র শক্্াদি সহকারে 
যাত্রা করিবেন ॥১॥ ব্রিবিধ মার্গ, অর্থাৎ প্রথম স্থল (ভূমি), দ্বিন্তীয় জল 
( সমুদ্র ব। নদী ) এবং তৃতীয় আকাশ মার্গ শুদ্ধ করিয়া, ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব, 
হস্তী, জলে নৌকায় এবং আকাশে বিমান প্রভৃতি যানে গমন করিবেন। 

পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, অস্্র-শক্্, ভোজা পানীয় প্রভৃতি যথোচিত ভাবে সঙ্গে লইয়। 

পুরণ বল সহকারে কোন কারণ ঘোষণ। পূর্বক ধীরে ধীরে শক্ররঃ:নগর সমীপে গমন 
করিবেন ॥২। যে ব্যক্তি ভিহরে শত্রুর সহিত মিলিত থাকে কিন্তু 

বাহিরে রাজার সহিতও মিত্রতা দেখায়, অর্থাৎ গুপ্ত কথা গোপনে 

শত্রুর নিকট প্রকাশ করে, তাহার যাতায়াত এনং তাহার সহিত 

কথোপকথন সম্বন্ধে অতাস্থ সাবধান থাকিবেন। কারণ যে ব্যক্তি ভিতরে শক্র, 

কিন্তু বাহিরে মিক্র, তাহাকে ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করিবেন ॥ ৩॥ রাজ রাজকর্ম্মচারী 

ও জনপাধারণকে যুদ্ধ বিদ্ধ। শিক্ষা! দিবেন, নিজেও শিক্ষা করিবেন। পুর্ব শিক্ষা 

প্রাপ্ত যোদ্কগণই উত্তমরূপে যুদ্ধ কারতে ও করাইতে সমর্থ। শিক্ষাকালে 
( দগুবুহ ) অর্থাত দণ্ডের ম্যায় সৈম্থ পরিচালন, (শকট ঝুহ) শকট অর্থাৎ 
গাড়ীর ম্যায় ব্যুহ রচনা, ( বরাহ ব্যুহ ) শুকরের শ্যায়, অর্থাৎ শুকর যেমন একে 
অন্যের পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে এবং কখনও কখনও সকলে দলবদ্ধ হয়, সেইরূপ 

খ্৩ 
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( মকর বুহ ) কুস্তীর যেমন জলে বিচরণ করে সেইরূপ ; (সুচী বুহ) যেমন সুচীর 

অগ্রভাগ সুক্ষ, পশ্চাত্ভাগ স্কুল এবং সুত্র তদপেক্ষা স্ুুল হয় সেইরূপ সৈম্য সাজা ইবে 
এবং ( নীলকণ্ঠ ব্যহ ) যেমন নীলকণ্ পক্ষী উপরে এবং নিন্ধে লক্ষ্য বস্তর উপর 
পক্ষত্বারা আঘাত করে, সেইরূপ সৈম্ভগণকে বৃহ রচনা শিক্ষা দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা 
করিবেন ॥ 8॥ যে দিকে ভয়ের কারণ জানা যাইবে সেদিকে সেম্ক 
বিস্তার করিবেন এবং চতুর্দিকে সেনাপতিদ্িগকে স্থাপিত করিয়া (পক্মবা ) 
রচনা! করিবেন, অর্থাৎ সৈম্যদিগকে চারিদিকে পল্লাকারে স্থাপন করিয়া 
স্বয়ং মধ্স্থলে অবস্থান করিবেন ॥ ৫॥ সব সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষকে 
অর্থাৎ আদেশদাতা ও সৈম্তচালক বীরকে আট দ্বিকে রাখিবেন এবং 
ুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে সমস্ত সেনা! রাখিবেন কিন্তু অন্দিকেও সুব্যবস্থা রাখিবেন, 
নতুবা পশ্চা এবং পার্খভাগ হইতে শক্রর আক্রমণের সম্ভাবনা! থাকে ॥ ৬॥ 

বাহার! গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ় স্তম্ত সদৃশ, যুদ্ধ বিদ্ভায় সুশিক্ষিত, ধান্মিক, স্থিতি ও যুদ্ধ 
বিষয়ে নিপুণ, নিভীঁক এনং নিধিবকারচিত্ব, তীহািগকে সেনার চতুদ্দিকে 
রাখিবেন ॥ ৭॥ অল্ল সংখ্যক সৈম্ত লইরা বহু সংখ্যক সৈম্ের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইলে সৈম্দ্দিগকে মিলিত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন। আবশ্বাক হইলে তাহাদিগকে 
সহসা নানাদ্দিকে বিভক্ত করিয়া দ্রিবেন। নগর, ছুর্গ ব৷ শত্রসেনার অভ্যন্তরে 

প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে (সুচীব্যুহ ) অথবা ( ব্জবুহ ) রচন! করিয়া 
অর্থাৎ দ্বিধার বিশিষ্ট খড়গ যেমন ছুইদ্দিকে কর্তন করে, সেইরূপ যুদ্ধ করিতে 

করিতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন। এইরূপ নানাবিধ বৃহ অর্থাৎ সৈম্ রচনা করিয়া! 
যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। সম্মুখে শ্তত্বী (কামান) বা ভুশুগ্তী (বন্দুক) 
চলিতে থাকিলে ( সর্পবূহ ) রচনা করিবেন অর্থাৎ সর্পের গ্যায় শায়িত হইয়া 

অগ্রসর হইতে থাকিবেন। যখন কামানের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তখন 

শত্রুকে বধ অথবা ধৃত করিয়া এবং কামানের মুখ শত্রর দিকে ঘুরাইয়! সেই 
কামান অথব। বন্দুক প্রভৃতি দ্বার! শত্রুকে বধ করিবেন, অথবা উচ্চপদস্থ সৈনিক 
পুরুষগণকে কামানের মুখের সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত করাইয়া শত্রু বিনাশ করিবেন। 
মধ্যস্থলে ন্থুনিপুণ অশ্বারোহী সৈগ্ক থাকিবে । তাহারা এক একবার আক্রমণ 
করিয়া শত্রু সৈম্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধৃত অথবা বিতাড়িত করিবেন ॥ ৮॥ 
সমভূমিতে যুদ্ধ করিতে হইলে রধ, অশ্ব এবং পদাতিক লইয়া. সমুক্ত্রে যুদ্ধ করিতে 
হইলে নৌক। দ্বারা, অল্প জলে বুদ্ধ করিতে হইলে হৃস্ত্ী হ্থারা, বৃক্ষোপরি ও 
ঝোপের মধ্যে যুদ্ধ করিতে হইলে ধনুর্ববাণ দ্বারা এবং বালুকাময় ক্গানে যুদ্ধ 
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করিতে হইলে ঢাল ও তরবারি দ্বার! যুদ্ধ করিবেন ও করাইবেন ॥ ৯॥ যুদ্ধকালে 
যোছ্ধগণকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিবেন। যুদ্ধ স্থগিত হইলে শৌধ্্য ও 
উতসাহবদ্ধক বক্তৃতা, ভোজা, পানীয়, অকস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা এবং ওষধাদি দ্বার 
সকলের চিত্ত প্রপন্ন রাখিবেন। বৃহ ব্যতীত যুদ্ধ করিবেন না ও করাইবেন ন1। 
যুদ্ধনিরত সৈশ্যদিগের কাধ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহারা বধার্থরূপে যুদ্ধ 
করিতেছে না কপটতা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবেন ॥ ১০ ॥ কোন সময় 
উচিত মনে হইলে, চতুদ্দিক সৈগ্/ বেষ্টিত করিয়া শক্রকে অবরুদ্ধ করিবেন এবং 
তাহার রাজ্য উপদ্রত করিয়। তৃণ, অন্ন, জল এবং ইন্ধন নষ্ট ও দুষিত করিয়। 
দিবেন ॥ ১১॥ শত্রুর পুক্ষরিণী, নগর প্রাচীর ও খাত ধ্বংস করিয়। রাত্রিকালে 
ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে সন্ত্রস্ত করিবেন। এইরূপে বিজয্ন লাভের চেষ্টা 
করিবেন ॥ ১২॥ বিজ্য়লাভের পর শত্রুর সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পত্রাদি 
লিখাইয়া লইবেন, এনং উচিত দময় মনে হইলে তাহারই বংশের কোন ধান্মিক 
পুরুষকে এই সর্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন__“আপনাকে আমার আজ্ঞা, 
অর্থাত ধন্মনুমোদিত রাজনীতি অনুসারে কার্য করিয়া হ্যায় পথে প্রজ। পালন 

করিতে হইবে ।” এইরূপ উপদেশ প্রদান পুর্বেক তাহার সন্নিকটে এমন লোক 
রাখিবেন, যাহাতে পুনরায় উপদ্রব ন1 হয়। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত 

হইয়া! শত্রুকে রত্বার্দি উত্তম সামগ্রী প্রদান পূর্বক সম্মানিত করিবেন। এমন 
কাধ্য করিবেন না, যাহাতে জাহার যোগক্ষেমও ন। হয়। তাহাকে কারারুদ্ধ 

রাখ! হইলেও তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন, যেন সে মনস্তাপ 

বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকিতে পারে ॥ ১৩॥ যেহেতু সংসারে অন্যের সম্পত্তি 
গ্রহণ করা অশ্রীতিকর এবং অপরকে দান কর! শ্রীতিকর, এইজন্। বিশেষ 

সময়োচিত কাধ্য কর। এবং পরাজিত শত্রুকে তাহার মনোবাঞ্ছিত সামগ্রী প্রদ্দান 

করা অতি উত্তম। কখনও শক্রকে বিজ্রপ করিয়া উত্যক্ত করিবে না এবং 

«তোমাকে জয় করিয়াছি”, এরূপ কথা বলিবে না। কিন্তু তাহাকে “আপনি 
আমার ভাই” ইত্যাদি সম্মান সৃচক বাক্য বলিয়। তাহার সছিত সর্ববদা সদ্ধযবহার 

করিবেন ॥ ১৪ ॥ 
হিরণ্যভৃমিসংপ্রাপ্ত্যা পাধিবো ন ততৈধতে । 
যথা মিত্রং প্রুবং লব্ধু1 কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥ ১ ॥ 
ধর্্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্ট প্রকৃতিমেব চ। 
অনুরক্তং স্থিরারভ্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে ॥ ২ ॥ 



১৭২ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

প্রাজ্ঞং কুলীনং শুরং চ দক্ষং দাতীরমেব চ। 
কুতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩ ॥ 

আর্ধ্যত! পুরুষজ্ঞানং শৌর্্যং করুণবেদিত] | 
স্থৌললক্ষ্যং চ সততমুদাদীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

মনু ৭। (২০৮--২১১)। 

মিত্রের লক্ষণ £--রাজা অটলশ্রীতিসম্পন্ন, দূরদর্শী, কাধ্যদক্ষ, শক্তিশালী 

বা ছুর্ববল মিত্র প্রাপ্ত হইয়! যেরূপ সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকেন, সুবর্ণ ও ভূমি লাভ 

করিয়াও তক্রপ হন নাঁ॥ ১॥ ধর্মমাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ অর্থাৎ ধিনি কৃত উপকার সর্বদা 

স্বীকার করেন, প্রসন্নস্বভাব, শ্রদ্ধাশীল এবং দৃঢ়কণ্্মা ক্ষুত্র মিত্রও প্রশংস। 
ভাজন ॥২॥ ইহা নিশ্চয় জান মাবস্ঠাক যে, বুদ্ধিমান, কুলীন, শৌধ্য-বীর্য্যশালী 
নিপুণ, দাতা, কৃতজ্ঞ, এবং ধৈর্যশীল পুরুষকে কখনও শক্র করা উচিত নহে। 
কারণ ঈদৃশ ব্যক্তিকে শক্র করিলে ছুঃখভোগ করিতে হয় ॥ ৩। 

উদ্দানীনের লক্ষণ £-্বাহার প্রশংসনীয় ণ কর্ম এবং উত্তম-অধম মনুষ্য 

সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, যিনি শৌর্ধা, বীর্যয-করুণাসম্পন্ন এবং যিনি স্ুল লক্ষ্য, 
অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ না করিয়! নিরস্তর ভাসা ভাস। কথা শুনাইয়! 

থাকেন, ভীহাকে উদাসীন বলে ॥৪।। 

এবং সর্ববমিদং রাজ! সহ সংমন্ত্্য মন্ত্রিভিঃ | 

্যায়াম্যাপ্ল,ত্য মধ্যাহ্ে ভোভুস্তঃপুরং বিশে ॥ ১॥ 
মনুৎ (৭1 ২১৬) 

রাজ! পূর্বেরাক্তরূপে প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিপ্না) শোঁচাদদির পর 
সন্ধ্যোপাঁদন। ও অগ্নিহোত্র করিয়! ও করাইয়] মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। 

অনন্তর কণ্মচারী ও সেনাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইবেন। তাহাদিগকে আনন্দিত 

করিয়া নান! প্রকার ব্যুহ শিক্ষা অর্থাৎ “কুচকাওয়াজ” শিক্ষা দিবেন এবং 
স্বয়ং অভ্যাস করিবেন। অনন্তর যাবতীয় অশ্বশলা, হস্তীশালা, গোশালা, 

অস্ত্রগার, চিকিসালয় এবং রাজকোধষ পরিদর্শন করিবেন। প্রত্যহ এঁ সকলের 

প্রতি দৃষ্টি রািবেন। কোন দোষ ঘটিলে তাহা সংশোধন করিবেন। তাহার 
পর ব্যায়াম শালায় যাইয়! ব্যায়াম করিবেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনার্থ 

*অস্তঃপুরে” অর্থাত যে স্থানে, পত্বী প্রভৃতি থাকেন, সে স্থানে প্রবেশ করিবেন। 



ষষ্ঠ সমুল্লাস ১৭৩ 

স্বপরীঙ্ষিত বুদ্ধি-বল-পরাক্রমবর্ধক ও রোগনাশক নানাবিধ অক্স, ব্যগ্তরন পানীয় 

প্রভৃতি ম্বগন্ধ যুক্ত মিষ্টান্ন এবং নানা রসঘুক্ত আহাধ্য দ্রব্য ভোজন _করিবেন। 

এইরূপে সর্ববদ! সুখে থাকিয়া সমস্ত রাজকাধ্যের উন্নতি করিতে থাঁকিবেন। 

প্রজাদিগের নিকট হইতে করপগ্রহণ প্রণালী-_ 

পঞ্চাশগ্ভাগ আদেয়ে৷ রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ | 

ধান্যানামষ্টমো৷ ভাগঃ ষণ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥ মনু (৭১৩০) ॥ 

ব্যবসায়ী অথব! শিল্পীদ্দিগের নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌগ্যের লভ্যাংশের 

পঞ্চাশস্তাগ, তগুল প্রভৃতি অম্নের ষষ্ঠ, অষ্টম ব! দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবেন। যদি ধন 

গ্রহণ কর! হয়, তবে এইরূপ করিবেন যাহাতে কৃষক প্রভৃতি নির্ধন হইয়া ছুঃখে 

পতিত না হয় ॥১॥ 

কারণ এই যে, প্রজ্গাগণ ধনাঢ্য ও নীরোগ থাকিলে এবং তাহার! যথেষ্ট খান ও 

পানীয় প্রাপ্ত হইলে রাঁজার অত্যন্ত উন্নতি হইয়া থাকে। রাজ! প্রজাদিগকে 

নিজ সন্তানের ম্যায় স্বখী করিবেন এবং প্রজাগণ রাজা ও রাজ কর্ম্াচারীদিগকে 

পিতৃতুল্য মনে করিবেন। ইহা সত্য যে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ রাজার 

রাজা এবং রাজা তাহার্দিগের রক্ষক । প্রজার না! থাকিলে কে কাহার রাজ! ? 

আর রাঞ্জা না থাকিলে কে কাহার প্রজা? রাজা-প্রজ। উভয়েই স্ব স্ব কাধ্যে 

স্বতন্ত্র, কিন্তু গ্রীতিকর সম্মিলিত কার্যে পরতন্ত্র থাকিবেন। রাজা বা রাজকর্মচারি- 

গণ প্রজাদ্দিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিবেন না। রাজকম্ম্মচারী 

অথবা প্রজাবর্গ রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে না। রাজার নিজ রাজকীয় কার্ধ্য 

অর্থাৎ যাহাকে “পলিটিক্যাল” বলে তাহা সংক্ষেপে বণিত হইল | যিনি ইহ! 

বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি চারিবেদ, মনুস্থৃতি, শুক্রনীতি 

এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্ণয় করিবেন। প্রজাদ্িগের প্রতি 

যায় বিচার সম্বন্ধীয় ব্যবহার মনুস্যৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োজ্ রীতি অনুসারে 

হওয়া বিধেয়। এ স্থলেও তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে £-- 

প্রত্যহং দেশদৃষটশ্চ শাস্ত্রুফেশ্চ হেতৃভিঃ | 

অফ্টাদশন্তু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১॥ 

তেষামাগ্থম্থণাদানং নিক্ষেপোহম্বামিবিক্রয়ঃ । 

সম্ভুয় চ সমূখ্খানং দতস্তানপকর্থম চ ॥ ২॥ 



১৭৪ ও সত্যার্থ প্রকাশঃ 

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রম | 
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ে! বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ ৩ ॥ 

সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে । 

স্তেয়ঞ্চ সাহস স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ ৪ ॥ 
স্ত্ীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দ্ুতমাহ্বয় এব চ। 
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥ ৫ ॥ 
এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্। 
ধণ্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্যযাৎ কাধ্যবিনি্ণয়ম্ ॥ ৬ ॥ 

ধন্মো বিদ্ধস্তরধর্দেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে । 
শল্যং চা ন কৃন্ত্তি বিদ্ধান্তত্র সভাসদঃ ॥ ৭ ॥ 

সভাং বা ন প্রবেষ্টব্য৷ বক্তধ্যং বাসমঞ্জসমূ। 
অক্রুবন্ বিক্রুবন্ বাপি নর! ভবতি কিন্বিষী ॥ ৮ ॥ 

যত্র ধন্মোহধন্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ। 
হন্যাতে প্রেক্ষমাণানাং হুতান্তত্র সভানদঃ ॥| ৯ ॥ 

ধন্ম এব হতে। হস্তি ধর্ম! রক্ষতি রক্ষিতঃ | 

তম্মাদ্বর্থ্মো ন হন্তব্যো মা নে! ধর্নো! হতোহবধীৎ ॥ ১০ ॥ 

বুষো হি ভগবান্ ধর্ম্স্তন্য যঃ কুরুতে হ্যলমৃ। 
বুষলং তং বিছুর্দেব। স্তম্মাদ্ধন্দং ন লোপয়েৎ ॥ ১১ ॥ 

এক এব স্থহুদ্ধন্মো নিধনেহপ্যনুষ(তি যঃ। 

শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১২ ॥ 

পাদোহধর্মন্ত কর্তীরং পাঁদঃ সাক্ষিণম্চ্ছতি ৷ 
পাদ সভাসদঃ সর্ববান্ পাদে। রাজানম্চ্ছতি ॥ ১৩ ॥ 

রাজ! ভবত্যনেনাস্ত মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ । 
এনে! গচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হে! যত্র নিন্দ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

মনুৎ ৮1 (৩--৮। ১২১৯) 

সভ1, রাজ। এবং রাজকর্মচারিগণ সকলে প্রত্যহ দেশাচার এবং শান্ত্রবিধি 
অনুসারে নিম্মলিখিত অধ্টাদশ বিবাদাম্পদ মার্গে বিবাদাম্প্ কর্মসমুহের ব্চার 
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পুর্বধক মীমাংসা করিবেন। যে সকল নিয়ম শ্াস্ত্রোক্ত নহে অথচ প্রয়োজনীয়, 
রাজ ও প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে সেই সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন ॥১॥ 

অষ্টাদশ মার্গ এইরূপ, ইহার মধ্যে £_-(১) খণাদান-_কাহাকেও কর্তজ দেওয়] 
ও কাহারও নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা সঙ্গন্ধে বিবাদ হওয়া। (২) নিক্ষেপ- 

গচ্ছিত রাখ! অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া ফেরৎ চাহিলে 

না দেওয়া। (৩) অস্বামিবিক্রয়--একের সম্পত্তি অন্তে বিক্রয় করা। 

(8) জন্ত,য় চ সমুণ্খানম-_-দলবদ্ধ হইয়া! কাহারও উপর অত্যাচার করা। 

(৫) দত্বস্তানপকর্ন্ম চ-_ত্ত বস্তু আত্মা করা ॥২। (৬) বেতনস্যৈব চাদদানম্--- 

বেতন অর্থাৎ কাহারও চাকুরীর পারিশ্রমিক হইতে গ্রহণ করা, অথবা কম দেওয়া, 
অথবা না দেওয়!। (৭) প্রতিজ্ঞা--প্রতিজ্ঞাবিরদ্ধ আচরণ করা । (৮) ক্রয়- 

বিক্রেয়ানুশয়--অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া । (৯) পশুর সন্বাধিকারী 

এবং পালকের মধ্যে বিবাদ হওয়1 ॥৩॥ (১০) সীমানাসংক্রাস্ত বিবাদ হওয়া। 

(১১) কাহাকেও কঠোর দগুদান করা। (১২) কাহাকেও কঠোর বাক্য 

বলা। (১৩) চুরি ও ডাকাতি করা। (১৪) বলপুর্বক কোন কাধ্য কর।। 
(১৫) কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হওয়া ॥ 8 ॥ (১৬) স্ত্রী ও পুরুষের ধর্মে 
ব্যতিক্রম ঘটা। (১৭) বিভাগ, অর্থাৎ দায়ভাগ সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। 

(১৮) দ্যুত, অর্থাৎ কোন জড় পদ্দার্থ ও সমাহ্বয় অর্থাৎ কোন চেতন পদার্থ 
পণ রাখিয়া জুয়া! খেল।। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই সকল বিষয়ে বাদী প্রতিবার্দীদিগের 

সনাতন ধন্মান্ুসারে বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ কখনও কাহারও প্রতি পক্ষপাত 

করিবেন না ॥ ৬ ॥ অধন্ম কর্তৃক ধশ্ম আহত হইয়া! সভায় উপস্থিত হইলে যদি 

ধর্মের শল্য, অর্থাৎ তীরবশ কলঙ্কঃ বাহির কর! ও অধর্দমকে ছেদন কর। ন1 হয়, 

অর্থাত ধার্টিককে সম্মানিত ও অধান্মিককে দণ্ডিত করা না হয়, তাহ হইলে 

উত্ত সভার সভাসদবর্গকে আহত বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৭ ॥ ধান্সিকের 

কর্তব্য এই যে তিনি সভায় প্রবেশ করিলে সত্যই বলিবেন, নতুবা কখনও সভায় 
প্রবেশ করিবেন না। যিনি সভায় অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও নীরব থাকেন, 

অথবা সত্য ও ম্যায়ের বিরুদ্ধ কথা! বলেন, তিনি মহাপাপী॥৮॥ যে সভায় 

সভাসঘর্গের চক্ষুর সম্মুখে ধর্ম্দ অধর কতৃক এবং সত্য অসত্য কর্তৃক বিনষ্ট হয়, 
সেই সভায় বুঝিতে হইবে সকলেই ম্বৃত তুল্য, তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত 

নহে ॥৯॥ বিনষ্ট ধর্ম বিনাশকারীকে বিনাশ করে। রক্ষিত ধর্ম রক্ষককে 
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রক্ষা করে। সুতরাং বিনষ্ট ধর্ম কখনও আমাকে বিনাশ করিতে যেন না পারে, 
এই ভয়ে ধর্মকে কখনও বিনাশ করিবে না ॥ ১০ ॥ যে ব্যক্তি সকল এশ্বর্্য ও 
সৃখবর্ষণকারী ধর্মের লোপ করে, তাহাকেই বিদ্বানেরা বৃষল অর্থাত শুন্ত্র ও নীচ 
বলিয়া! মনে করেন। স্তৃতরাং ধর্মলোপ করা কাহারও উচিত নহে ॥ ১১॥ এই 

সংসারে ধর্মই একমাত্র হৃহৃদ্। মৃত্যুর পরেও ধর্ম সহগামী হইয়! থাকে। 
অন্য সকল সঙ্গী ও সকল সামগ্রী দেহনাশের সহিত বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সকলের 

সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়! যায় ॥ ১২॥ কিন্তু, ধর্মের সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না। 

যখন রাজপভায় পঙক্ষপাত বশতঃ কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন অধন্ম চারিভাগে 

বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ অধর্দরকারী, দ্বিতীয় ভাগ সাক্ষী, তৃতীয় ভাগ 
সভাসঘর্গ এবং চতুর্থ ভাগ সভার সভাপতি রাজার নিকট গমন করে ॥ ১৩।॥ 
যে সভায় নিন্দনীয়ের নিন্দা, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা, দগুনীয়ের দণ্ড এবং মাননীয়ের 

সম্মান হয়, সেই সভার রাজা ও ভাসঘর্গ পবিজ্র ও নিষ্পাপ হইয়। থাকেন। 

পাপ পাপকারীকেই আশ্রয় করে ॥ ১৪ ॥ 

এখন সাক্ষী কিরূপ হওয়। উচিত £-_ 

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্েষু সাক্ষিণঃ | 

সর্ববধন্্মবিদোধলুব্ধ। বিপরীতাংস্ত বর্জয়েৎ ॥ ১ 
্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুযুুঘিজানাং সদৃশ! দিজাঃ। 
শুদ্রোশ্চ সম্তঃ শুদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥ ২॥ 

সাহসেষু চ সব্ববেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ। 

বাস্দগুয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাঁক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥ 

বহুত্বং পরিগৃহীয়াৎ সাক্ষিদধে নরাধিপঃ | 
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দছ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪ ॥ 
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি । 
তত্র সত্যং ক্রুবন্ পাক্ষী ধন্্ার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৫ ॥ 

সাক্ষী দৃষশ্রুতাদন্যদৃবিক্রবন্ার্্যসংসদি | 
অবাউনরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥ ৬ ॥ 
স্বভাবেনৈব যদ ক্রয়ুস্তদ্ গ্রাহ্থং ব্যবহারিকমৃ। 
অতে। যদন্যদ, বিক্রয়ুধ্্ার্থং তদপার্থকমূ ॥ ৭ ॥ 
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সতান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানথি প্রত্যর্ধিপনিধে | 

প্রাড়বিবাকোহ্নুষুপ্তীত বিধিনাহনেন সাস্তয়ন ॥ ৮ ॥ 
যদ ঘ্য়োরনয়োর্বেখ কার্ষে হন্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ | 
তদ্ ক্রুত সর্ববং মত্যেন যুক্মাকং হাত্র সাক্ষিতা ॥ ৯॥ 

সত্যং সাক্ষ্যে ক্রবন্ সাক্ষী লোকানাপ্রোতি পুফলান্। 

ইহ চানুত্তমাং কীতিং বাগেষা ব্রক্মপুজিতা ॥ ১০ ॥ 
সত্যেন পুয়তে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্ধতে । 

তম্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্বববণেষু সাক্ষিভিঃ ॥| ১১ ॥ 

আত্তমৈব হ্যাত্্নঃ সাক্ষী গতিরাস্ত্া তথাত্মনঃ | 
মাবসংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ 

যস্থ বিদ্বান হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো৷ নাভিশঙ্কতে | 
তম্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংদং লোকেহন্যং পুরুষং বিছুঃ ॥ ১৩ ॥ 

একোহহমন্ত্ীত্যাত্মানং যত্বং কল্যাণ মন্যনে। 

নিত্যং স্থিতস্তে হুগ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনি ॥ ১৪ ॥ 
মন্ুণৎ ৮ (৬৩।৬৮1৭২-৭৫।৭৮-৮১/৮৩1৮৪।৯৬৯১) ॥ 

সকল বর্ণের ধান্মিক, বিদ্বান, অকপট, সর্ববধন্মবিৎ, নিলেণভ এবং সত্যবাদী 
ব্যক্তিকে গ্চায় ব্যবস্থার সান্মী করিবে, তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে কখনও সাক্ষী করিবে 

না॥ ১॥ স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী দ্বিঙ্চ, শুজ্রের সাক্ষী শুক্র, 
এবং অন্তাজের সাক্ষী অন্ত্যজ হুইবে ॥ ২॥ চুরি, ব্যভিচার, কঠোর বাক্য এবং 

্গুনিপাত প্রভৃতি যে সকল কাঁধ্য বলপুর্ববক কর হয়, তগুসন্থদ্ধে সাক্ষীর পরীক্ষা 

করিবে না। এ সকল অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও ত্রতমীমাংসাযোগ্য মনে করিবে । 
কারণ এই সকল কাধ্য গোপনে করা হইয়া থাকে ॥৩॥ উভয় পক্ষের 

সান্সীদ্দিগের মধ্যে বহুমতানুপারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তম-গুণসম্পক্স 

পুরুষদিগের সাক্ষ্য অনুসারে এবং উভয় পক্ষের সাক্ষী উত্তম গুণ সম্পন্ন ও তুল্য 

হইলে, দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ধধি-মহধি ও যতিদিগের সাক্ষ্য অনুসারে ন্যায় বিচার 
করিবেন ॥ ৪॥ দ্বিবিধ সাক্ষী প্রামাণ্য হইয়া থাকে-প্রথম সাক্ষাতভ্রষ্টা, 

দ্বিতীয় শ্রোতা । যে সাক্ষী স্ভার় জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কথা বলেন, তিনি 

অধাল্মপিক ও দণ্ডার্থ নহেন। কিন্তু যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে সে যথোচিত 
২৪ 
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দণ্ডনীয় হইবে ॥ ৫॥ যে সাক্ষী রাজনভায় অথণ শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের কোন 
সভায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের বিরুদ্ধ কথা বলে, সে বর্তমানে “অবাঁড নরক” 
অর্থাত জিহবাছেদন জনিত হুঃখরূপ নরক ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পর দুখে 
বঞ্চিত হয়॥৬॥ সাক্ষী কোন ঘটন। সম্বন্ধে স্বাভাবিক রূপে যাহা বলে, 
তাহাই গ্রা্থ। তন্ন অপরের শিখান কথ। যাহা বলে, তাহা ম্যায়াধীশ বৃথা 

মনে করিবেন ॥ ৭॥ সভার সম্মুখে উপস্থিত অর্থী (বাদী) ও প্রত্যর্থীর 
( প্রতিবাদী ) সাক্ষীদিগকে হ্যায়াধীশ এবং প্রাডবিবাগ অর্থাৎ উকিল অথবা 
ব্যারিষ্টার শাস্তভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন__॥৮॥ “হে সাক্ষিগণ ! 
এই ছুইজনের কার্য সম্বন্ধে আপনারা যাহ! জানেন, তাহ। সত্য করিয়া বলুন। 

কারণ, আপনার! এ বিষয়ে সাক্ষী আছেন” ॥ ৯ ॥ যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, 

তিনি ইহজন্মে কীন্তিলাত করেন এবং মৃত্যুর পর উত্তম জন্মলাভ করিয়া! স্থখভোগ 
করেন। কারণ বেদে লিখিত আছে যে, এই বাণীই সম্মান এবং অপমানের হেতু । 
সত্যবাদী সম্মানিত ও মিথ্যাবাদী নিন্দিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্য বলিলে 

সা্দী পবিব্র হয় এবং তাহাতে ধর্মোন্নতি হয়। অতএব সকল বর্ণের সাক্ষী দিগের 

সত্যই বলা উচিত ॥ ১১॥ আত্মাই আত্মার সাক্গী। আত্মাই আত্মার গতি। 
ইহ। জানিয়া হে পুরুষ! তুমি সকল মনুষ্তের উত্কৃষ্ট সাক্ষী স্বরূপ স্বীয় আত্ম।র 
অপমান করিও না, অর্থাৎ তুমি আত্মা, মন ও বাণীঘ্বারা যে সত্য বাক্য বল, 
তাহাই সত্য, মিথ্যাভাষণ তাহার বিপরীত ॥ ১২॥ যে বক্তার বিদ্বান, ক্ষেত্র 

অর্থাৎ দেহের জ্ঞাতা আত্ম। অন্তরে শঙ্কিত হয় নাঃ ভীহাকে ছাড়। বিদ্বানেরা অঙ্য 

কাহাকেও উত্তম পুরুষ মনে করেন না ॥ ১৩॥ হে কল্যাণকারী পুরুষ! “আমি 
একাকী আছি” এইরূপ মনে করিয়া তোমার মিথ্যা বল। উচিত নছে। কিন্তু যে 

পুরুষ তোমার হাদয়ে অন্তর্য্যামী, পাপপুণ্যের ভ্রষ্টা মুনিম্বরূপ রহিয়াছেন সেই 
পরমীত্মাকে ভয় করিয়। সর্ববন্দ। সত্য বলিবে ॥ ১৪ ॥ 

লোভন্মোথাত্তয়ান্মোত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাভখৈব চ। 
অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ২ ॥ 

এবামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ। 

তশ্ত দণ্ডবিশেষাংস্ত প্রবক্ষ্যাম্যনু পূর্ববশঃ ॥ ২ ॥ 
লোভাৎ সহস্রদপ্ড্স্ত মৌহাৎ পূর্ববস্ত সাহসম্। 
ভয়াদ্দে৷ মধ্যমৌ দণ্ড মৈত্রাৎ পূর্ববং চতুগু ণম্ ॥ ৩॥ 
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 কামান্দশগুণং পূর্ববং ক্রোধাতু, ত্রিগুণং পরমূ। 
অজ্ঞানাদ্ দে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু ॥ ৪ ॥ 

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তে পাদ চ পঞ্চমম.। 
চক্ষুর্ণান! চ কর্ণে। চ ধনং দেহস্তথৈব চ | ৫ ॥ 
অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্বতঃ। 
সারাহপরাধো। চালোক্য দণ্ড দণ্যেবু পাতয়েৎ ॥ ৬ ॥ 
অধর্্াদগুনং লোকে যশোদ্বং কীত্তিনাশনম্। 

অন্বর্্যঞ্চ পরত্রাপি তম্মাতৎ পরিবজ্ভয়েত ॥ ৭ ॥ 

অদগ্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজ! দণ্ডাংশ্চৈবাপ্যদণ্যয়ন্। 
অযশো! মহদাপ্োতি নরকং চৈব গচ্ছতি ॥ ৮ ॥ 
'বাগ্দগুং প্রথমং কুর্য্যাদ, ধিগদণ্ডতং তদনস্তরম। 
তৃতীয়ং ধনদপুস্ত বধদগুমতঃপরম. ॥ ৯ ॥ 

মন্ুণ ৮ | (১১৮-১২-। ১২৫-১২৯) ॥ 

লোভ, মোহ, ভয়ঃ মিত্রতা, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং ব্লবুদ্ধি বশতঃ যে 

সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা! মিথ্যা বলিয়। মনে করিতে হইবে ॥ ১॥ কোন ক্ষেত্রে 

সাক্ষী মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে তাহাকে নিঙ্গলিখিতরূপ নানাবিধ দণ্ডদান কর! কর্তব্য ॥২॥ 

লোভ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর ১৫।/* ( পনর টাকা দশ আনা ) 

দ্রণ্ড হইবে । মোহ ব্পতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৩%* (তিন টাঁকা ছুই আন) 

বড হইবে। ভয় বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬০ (ছয় টাকা চারি আনা) 

দণ্ড হইবে । মিত্রত| বশতঃ মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে ১২ (বার টাক। আট আন) 

দণ্ড হইবে ॥ ৩॥ কামনা বশতঃ মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে ২৫২ ( পঁচিশ টাক। ) দণ্ড 

হুইবে। ক্রোধ বশতঃ মিথ্যা! সাক্ষ্য দিলে ৪৬%/০ ( ছয়চল্লিশ টাকা চৌদ্দ আন! ) 

দণ্ড হইবে। অজ্ঞতা বশতঃ মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে ৬ (ছয় টাকা) দণ্ড হইবে। 

বালবুদ্ধি বশতঃ মিথা। সাক্ষ্য দিলে ১।/০ (এক টাকা নয় আন!) দণ্ড 
ছইনে ॥ 8 ॥ উপস্থেক্ট্রিয়। উদর, দিহবা, হত্ড১*প্, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, দেহ এবং 

ধন- এই দশ স্থানের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ॥৫॥ কিন্তু যে দণ্ড- 

ব্যবস্থা! লিখিত হইয়াছে এবং হইবে, তদনুসারে দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা 

করিয়া যাহার যেমন অপরাধ, তাহাকে সেইরূপ দগুদীন করিতে হুইবে। 



১৮৪ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

উদাহরণ স্বরূপ, লোভ বশতঃ সাক্ষ্য দিলে ১৫।%০ (পনর টাকা দশ আনা) 

দণ্ড লেখা হইয়াছে কিন্তু অপরাধী অত্যন্ত দরিগ্ত্র হইলে তাহার নিকট হইতে 

সল্প এবং ধনাঢ্য হইলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুণ্ণ পধ্যস্ত দণ্ড আদায় করিবে ॥৬॥ 
কারণ, এই সংসারে যিনি অন্ঠায়রূপে দগুদান করেন, তীহার অতীত, বর্তমান 

ভবিষ্যৎ এবং পরজদ্মের স্বাবী কীত্তি নষ্ট হুইয়া যায়। তাহাতে পরজন্মেও 

ছুঃখোৎপত্তি ঘটে। অতএব কাহারও প্রতি অন্যায় দণ্ড করিবেন ন! ॥৭॥ 

যেরাজ দণ্ডনীয়কে দগুদান করেন না৷ এবং অদগুনীয়কে দণ্ড দান করেন, অর্থাৎ 

দণ্তার্হ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু যে দপ্তার্হ নহে তাহাকে দণ্ড দেন, তিনি 

জীবদ্দশায় ঘোর নিন্দা এবং মৃত্যুর পর মহাহঃখ প্রাপ্ত হন। ন্ুতরাং অপরাধীকে 
সর্বদা দণ্ডদান করিবেন, নিরপরাধকে কখনও দণ্ড দান করিবেন না । 

প্রথমতঃ বাক দণ্ড দিবেন অর্থাৎ তাহার এনিন্দা” করিবেন, দ্বিতীয়তঃ 

“ধিক্” দণ্ড দিবেন, অর্থাৎ তোমাকে “ধিক্, তুমি এইরূপ কুকর্ম করিয়াছ কেন ?” 
এইরূপ তিরক্ষার করিবেন। তৃতীয়তঃ “অর্থ” দণ্ড দিবেন, এবং চতুর্থতঃ “বধ” দণ্ড 
অর্থাৎ চাবুক বা বেত্রাধাত বা শিরশ্ছেদ দণ্ড দিবেন ॥ ৯॥ 

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো৷ নৃষু বিচেষ্টতে। 

তততদেব হরেদস্য প্রত্যাদেশায় পাধিবঃ ॥ ১ ॥ 

পিতাচার্যযঃ সহুম্মাতা ভার্ধ্য! পুত্রঃ পুরোহিতঃ। 
নাদণ্ডে। নাম রাজ্ঞোহস্তি যঃ স্বধর্ম্ে ন তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥ 
কার্ধাপণং ভবেদ্দণ্ড্যে। যত্রান্ঃ প্রাকৃতো জন$ঃ। 

তত্র রাজ। ভবেদ্দপ্যঃ সহঅমিতি ধারণ! ॥। ৩ ॥ 

অস্টাপাদন্ত শুদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্ছিষম.। 
যোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্তিয়স্য চ॥॥ ৪ ॥ 
ব্াহ্মণস্য চতুঃযষ্ডিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবে । 
ঘিগুণ! বা চতুঃযষ্টিস্তদ্দোষ গুণবিদ্ধি দঃ ॥ ৫ ॥ 
এন্দরং স্থানমভিপ্রেপ্ন, ধশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম, | 
নোৌপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজ। সাহসিকং নরম. ৬ ॥ 

বাগ ছুষ্টাততক্ষরাচ্চৈ দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ | 
সাহসদ্য নরঃ কর্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকুত্রয়ঃ ॥ ৭ ॥ 
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সাহসে বর্তমানস্ত যে! মর্ষয়তি পার্থিবঃ | 
স বিনাশং অ্র্রত্যাশড বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ॥ ৮ ॥ 

ন মিত্রকারণাদ্রোজ। বিপুলাদা ধনাগমাৎ ॥ 

সমুৎহথজেৎ সাহপিকান্ সর্বভূতভয়াবহান্ ॥ ৯ ॥ 
গুরুং বা বালবৃদ্ধে। বা ব্রাহ্মণং বা বন্থশ্রতম,। 
আততায়িনমায়ান্তং হ্টাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১০ ॥ 

নাততায়িবধে দোষে হস্তুর্ভবতি কশ্চন। 
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা! মন্ুযুন্তন্মনুযুস্চ্ছতি ॥ ১১ ॥ 

যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যন্ত্রীগো ন ছুষটবাকৃ। 
ন সাহপিকদগুত্বৌ ম রাজা শক্রলোকভাক্ ॥ ১২ ॥ 

মনুণৎ ৮। (৩১৪-৩৩৮। ৩৪৪-৩৪৭ । ৩৫০ । ৩৫১ । ৩৮৬) ॥ 

চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা লোকের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করে, রাজ। সকলের শিক্ষার্থ, 
তাহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। ১॥ পিতা, মাতী,, স্ত্রী, পুত্র, আচার্য্য, 

পুরোহিত বা মিত্র, যে কেহ হউন ন৷ কেন, যিনি স্বধণ্মে স্থির থাকেন নাঃ তিনি 
রাজার অদ্য নহেন। অর্থাৎ যখন রাজ। শ্যায়াসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন, 
তখন কাহারও প্রতি পক্ষপাত ন। করিয়া অপরাধীকে যথোচিত দগুদান 

করিবেন। ২ ॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়স। দণ্ড হয়, সে অপরাধে 

রাজার এক সহ পয়সা দণ্ড হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণ অপেক্ষা রাজার 
সহ গুণ দণ্ড হওয়া উচিত। মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার “দেওয়ানের” আট শত গুণ, 

তদঘপেক্ষ। নিম্মপদস্থের সাত শত গুণ, তদপেক্ষাও নিম্পদস্থের ছয় শত গুণ 

এইরূপে ক্রমশঃ নিম্ষপদস্থের অল্প দণ্ড হইবে। ততৃত্য অর্থাৎ চাপরাশ্ প্রভৃতির 

আট গুণ অপেক্ষা কম দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, প্রজা অপেক্ষা 
রাজকর্মচারীদিগের দণ্ড অধিক না হইলে তাহার! প্রজাদিগ্রফে বিনাশ করিবে। 

যেমন সিংহ অধিক দণ্ড দ্বার! কিন্তু ছাগী অল্প দণ্ড দ্বার! বশীভূত হয়, সেইরূপ রাঙা 
হইতে আরম্ত করিয়। সর্ববনিন্গ ভূত্য পর্য্স্ত রাজকন্মচারীর অপরাধের জন্য প্রজ। 

অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়! উচিত ।৩॥ সেইরূপে কিঞ্চিত বিবেকের সঙ্গে চুরি করিলে 

শুপ্রের আট গুণ, বৈশ্যের যোল গুণ এবং কষত্রিয়ের বিশ গুণ ॥৪॥ ত্রাক্ষমণের 
চৌধট গুণ, শত গুণ অথবা একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হওয়া উচিত। অর্থাৎ 



:৮ই সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

যাহার জ্ঞান ও মর্ষ/াদা যত অধিক, অপরাধের জস্য'তাহার তত অধিক দণ্ড হওয়া 

আবশ্যক | ৫ ॥ রাজ্যাধিপতি এবং ধর্ম ও এরশব্্যাভিলাধী রাজ! বলপুর্বক 

কুকর্্মকারী দস্থ্যদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবেন ন1। ৬ ॥ ছুঃসাহসের 

সহিত কুকণ্ম্নকারী পুরুষদদিগের লক্ষণ ১-- 

যাহার। তুষ্ট বচন বলে, চুরি করে এবং বিনা অপরাধে দণ্ড দেয়, তাহাদের 

অপেক্ষাও যাহারা ছুঃসাহসের সহিত বলপ্রয়োগ করে, তাহারা অধিক পাগীষ্ঠ ও 

ছূ্বত্ত। ৭॥ যে রাজা এই সকল লোককে দণ্ড ন! দিয়! সঙ্গ করেন, তিনি 

ঈ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তাহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ৮৪ মিত্রতার 

খাতিরে অথবা প্রচুর ধনলোভে রাজা এই লকল প্রাণীপীড়ক ছূর্বধৃত্তের বন্ধন ছেদন 

করিয়। কখনও ছাড়িয়। দিবেন না । ৯ ॥ গুরু, পুত্রাদদি বালক, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, 

তান্মণ অথব। ব্শ্রুত বিদ্বান, যে কেহ হউন না কেন, যিনি ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 

জধর্ম্মচারী হন এবং বিনা অপরাধে অপরকে হত্য। করেন, তাহাকে বিন! বিচারে 

বধ কর। কর্তব্য অর্থাত বধ করিবার পর বিচার করা কর্তৃব্য। ১০ ॥ হূর্ববূত্ুদ্দিগকে 

প্রকাশ্টে বা এপ্রকাশ্টে বধ করিলে হন্তার পাপ হয় না। কারণ, ক্রুদ্ধকে ক্রোধ 

দ্বার বধ করাকে ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ মনে করিতে হইবে ।১॥ যে 

রাজার রাজ্যে চোর, পরস্থীগামী, কটুভাষী, ছুঃসাহসী ছুন্থ্য এবং দণ্ুত্ব অর্থাৎ 

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী নাই, সেই রাজা। অতীব শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥ 

ভর্তারং লঙ্ঘয়েছ্ঠা স্ত্রী শ্বঙ্গাতি গুণদর্পিতা | 

তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুলংস্থিতে ॥ ১। 

পুমাংদং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়ে ॥ 
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্থেত পাঁপকৃৎড ॥ ২ ॥ 
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালক্করে! ভবেৎ। 

নদীতীরেষু তছ্িগ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম. ॥ ৩॥ 
অহন্যহন্যবেক্ষেত কন্মাস্তান্ বাহনানি চ ॥ 

আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ॥ ৪ ॥ 

এবং সর্ববানিমান্রাজ। ব্যবহারান্ সমাপয়ন্। 

ব্যাপোহ্য কিন্বিষং সর্বং প্রাপ্পোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥ 

মনু ৮1 (৩৭১। ৩৭২। ৪০৬। ৪১৯। ৪২০) ॥ 
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যে স্ত্রী তাহার জাতি ও গুণের অহঙ্কারে শ্বামীকে পরিত্যাগ করিয়! ব্যভিচার 

করে,তাহাকে বনু স্ত্রীপুরুষের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় কুকুর-ঘ্ট করিয়! বধ 
করাইবেন। ১॥ সেইরূপে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়1 পরস্ত্রী বা 
বেশ্তাগমন করে, সেই পাপীকে উত্তপ্ত লৌহ পালক্কে শায়িত করিয়া বহু লোকের 
সপ্দুথে জীবিত অবস্থায় ভশ্মীভূত করিবেন ॥ ২॥ (প্রশ্ন) রাজ! অথব! রাণী, 
অথবা গ্যায়াধীশ বা তাহার স্ত্রী ব্যভিচার প্রভৃতি কুকম্ম করিলে তীহাদেরও কি 

দণ্ড হইবে? (উত্তর)--সতা। (দণ্ড দিবেন) অর্থা প্রজাদিগের অপেক্ষা 
উাহাদিগের দণ্ড অধিক হওয়া! উচিত। (প্রশ্ন )--রাজা প্রভৃতি তাদের নিকট 

হইতে দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? (উত্তর)_-রাজাও একজন পুণ্যাত্্া ভাগ্যবান্ 

মনুষ্য । তাহাকে দণ্ড দেওয়া না হইলে এবং তিনি দণ্ড গ্রহণ মা করিলে, অপর 

লোকের! দণ্ড মানিবে কেন? আর প্রজাবর্গ, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং রাজসভা 
ধর্দশনুসারে দণ্ড দিতে ইচ্ছ। করিলে রাজা একাকী কি করিতে পারেন? এরূপ 

ব্যবস্থা না থাকিলে রাজ, প্রধান ও সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি অন্যায়ে নিমগ্ন হইবেন। 

তাহারা গ্যায় ও ধন্মকে ডুবাইয়া দিবেন এবং প্রজাবর্গের সর্ধবনাশ করিয়া নিজেরাও 

বিনষ্ট হইবেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্লোকের অর্থ ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, শ্যায়যু্ত 
দ্বণ্ডেরই নাম রাজ ও ধন্ম। যে ব্যক্তি ইহার বিলোপ করে তদপেক্ষা নীচ 
আর কে? (প্রশ্ন)--এরূপ কঠিন দণ্ড হওয়া! উচিত নহে। কারণ, মনুষ্য 
জীবনদাত। অথবা কোন অঙ্গনিন্মাতা নহে । অতএব এরূপ দণ্ড দেওয়! যাইতে 

পারে না॥। ( উত্তর )-ধাহারা ইহাকে কঠোর দণ্ড মনে করেন, তাহার। রাজনীতি 
বুঝিতে পারেন না। কারণ একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সকলে কুকন্দন হইতে 

দুরে থাকিয়া ধর্ম্পপথে স্থির থাকিবে। বাস্তবিক এই দণ্ড এক রাই সর্ধপ 

পরিমাণেও সকলের ভাগে পড়িবে না। কিন্তু লঘু দণ্ড দেওয়া। হইলে কুকর্ম 
অত্যন্ত বুদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর আপনি যাহাকে লঘু দণ্ড বলিতেছেন, 
তাহা! কোটি কোটি গুণ অধিক হওয়ায় কোটি কোটি গুণ কঠিন হইবে । কারণ 

বছ লোক কুকর্ম করিলে তাহাদের সকলকে অল্প অল্প দণ্ড দিতে হইবে। অর্থাৎ 

এক ব্যক্তিকে এক মণ ও অপর এক ব্যক্তিকে একপোয়া দণ্ড দেওয়া হইল । 

তাহ! হইলে, সেই ছুইজনকে এক মণ এক পোয়। দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে 

এক একজনের ভাগে বিশ সের অর্ধ পোয়। দণ্ড পড়িল। দুর্বব্ত্তগণ এইরূপ লু 
পণ্ড বুঝিবে কি? আবার একজনকে এক মণ এবং অপর সহত্র জনের প্রত্যেককে 

এক পোয়া ছিসাবে দণ্ড দেওয়া হইল । তাহাতে মনুষ্য জাতির উপর সর্ববশুদ্ধ দণ্ড 
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হইল ছয় মণ দশ সের। তাহ। অধিক হ্থুতরাং গুরুতর হইল। কিন্ত, এক মণ দণ্ড 

তল্প এবং স্থগম। দীর্ঘ পথে, উপসাগরে, নদী ও মহানদীতে দেশের আয়তন 

অনুসারে কর স্থাপন করা কর্তব্য । মহ্থাসমুক্রে নিশ্চিত কর নির্ধারণ কর! যায় 

না। কিন্তু যেমন সুবিধাজনক মনে হইবে, রাজা ও সমুজপথে জলধান 

পরিচালকগণ যাহাতে লাভবান হইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ষীহারা বলেন যে পুর্ববকালে জাহাজ চলিত না 

তাহাদ্দের কথ মিথ্যা । জল পথে দেশ দেশাস্তর ও শ্রীপ স্বীপাস্তর-যাত্রী নিজ 

প্রজাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের কোনরূপ কষ্ট হইতে দিবেন 

না ॥৩॥ রাজ। প্রত্যহ কর্্মসমাপ্তির পর, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনন্দিন 

আয়, ব্যয়, আকর অর্থাৎ রত্বাদদির খণি এবং কোষ ( ধন ভাগার ) পর্যবেক্ষণ 

করিবেন ॥ 8 ॥ এইরূপে যাবতীয় কার্য যথোচিত সম্পন্ন করিয়া ও করাইয়া, 

রাজ। সর্বধপাপবিধুক্ত হইয়া পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ সখ প্রাপ্ত হন। ৫॥ 

(প্রশ্ন )--সংক্কৃত শান্ত গ্রন্থে যে রাজনীতি আছে, তাহ! সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ ? 
( উত্তর )-_ সম্পূর্ণ । কারণ, পৃথিবীতে বতপ্রকার রাজনীতি আছে গ্রধং 

হইবে, এ সকল সংস্কৃত শাস্তরগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং হইবে। যাহ! 

্প্রূপে লিখিত হয় নাই, তৎসম্থন্ধে__ 

প্রত্যহং লোকদৃষৈশ্চ শান্্রদষটৈশ্চ হেতুভিঃ ॥ মনু (৮1 ৩)॥ 

যে সকল নিয়ম রাজ। ও প্রজার পক্ষে স্থখকর ও ধর্্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, 

পুর্ণ বিদ্বান্দিগের রাজসভ1 সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু সর্ব্বদ। 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যতদুর সম্ভব, বাল্য বিবাহ হইতে দেওয়। হইবে ন|। 

যৌবন ব্যতীত ও প্রসন্নত। ব্যতীত বিবাহ করিবেন ন!, করাইবেন ন। এবং করিতে 
দিবেন না । যথোঁচিত ব্রহ্মচধ্য সেবন করিবেন ও করাইবেন। ব্যভিচার ও 
বহুবিবাহ রহিত করিবেন। ইহাতে শরীরের ও আত্মার সর্বদ! পুর্ণ বল 
থ।কিবে। যদি কেবল আত্মার বল, বিষ্ঠা ও ভান বৃদ্ধি কর! হয়, কিন্তু শারীরিক 

বলবৃদ্ধি করা ন৷ হয়, তবে বিদ্তা ব্যতীত রাজ্যপালনের সুব্যবস্থা কখনও হইতে 

পরে না। তাহাতে সকলে পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং কলহ-বিবাদে প্রবৃহ 

হুইয়। নইউ-ভ্রষ্ই হইয়া যাইবে। অতএব সর্বদা! শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রল 
বুদ্ধি করা কর্তব্য । ব্যভিচার ও অতিরিক্ত ইন্ড্রিয়াশক্তির ম্যায় বল-বুদ্ধি-নাশর 

আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ক্ষন্ধিয়দিগের দৃট়াঙ্গ ও. বলিষ্ঠ হওয়া! জাবশ্যক | 
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কারণ হ্ষত্রিয়গণ ইন্ড্রিয়াসক্ত হইলে রাষ্র ও ধর্দ ন্ট হইয়া যায়। এ বিষয়েও 
লক্ষ্য রাখিতে হুইবে যে, *্যথা৷ রাজা তথা প্রজা” যেমন রাজ তেমনই প্রজা। 

এই জন্ঠ কখনও ছুরাঁচরণ করিবে নাঃ কিন্তু সর্বদা ধর্ম ও চ্ঠায়াচরণ করিয়া 
সকলের সংশোধনের দৃষ্টাস্ত স্বরূপ হওয়া রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের 
একাস্ত কর্তব্য । | 

এস্থলে সংক্ষেপে রাজধন্মন বণিত হইল । বেদ, মনুস্থৃতির সগুম, অষ্টম ও 
নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিছ্ুর প্রজাগর, মহাভারতের শীস্তিপর্ধেবের অন্তর্গত 

রাজধন্্ম ও আপদ্ধন্ম প্রভৃতি পাঠ করিয়। পুর্ণ রাজনীতি আয়ম্ত করিবেন, এবং 
( তন্বার! ) মাগুলিক অথবা সার্ববভৌম চক্রবন্তাী রাজ্য করিবেন। মনে রাখিবেন, 
“বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম” (যজজুণ অ০ ২৮২৯) আমরা প্রজাপতি অর্থাৎ 

পরমেশ্বরের প্রজা । পরমাত্মা আমাদের রাজা, আমরা তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য 

তুল্য। তিনি কৃপা করিয় নিজ সৃষ্টিতে আমার্দিগকে রাজ্যাধিকারী করুন এবং 
আমাদের দ্বার সত্য ও শ্যায় প্রবর্তিত করুন। 

অনন্তর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হুইবে। 

ইতি ্রমদ্দয়ানন্দ সরন্বতীস্বীমিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্থভাষাবিভূষিতে 
রাজধর্ম্মবিষয়ে যষ্ঠ সমুল্লাসঃ সম্পুর্ণঃ ॥৬। 

২৫ 



| অথ সপ্তম সমুল্লাসারভঃ 
গুহ, 5 0 5 

অতথশ্বব্০্বদবিষক্ষং ব্যাখ্যা স্ত্যামঃ 

। 1 ॥ 1 |] 

খচে৷ অক্ষরে পরমে ব্যেমন্ন্মিন দেব! অধি বিশ্বে নিষেছ্ঃ | 
1 1 

যন্তম্ন বেদ কিমচা করিষ্যতি য ইত্তছিছুস্ত ইমে সমাদতে ॥ ১॥ 

খৎ। মত ১॥ সুৎ ১৬৪। মণ ৩৯ ॥ 
1 | . 

ঈশা! বাহ্যমিদ লর্ববং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। 

| । 1 1 | 

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথ! ম! গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনমূ ॥ ২ ॥ 

জু । অণ ৪০। মং ১॥ 
1 1 1 1 । 

| অহন্ত,বং বন্নঃ পূর্বব্যস্পতিরহং ধনানি_সংজয়ামি শশ্বতঃ | 
1 । 1 

মাং হবস্তে পিতরং ন জন্তবোহহং দাশুষে বিভজামি ভোজনমূ ॥৩। 

। ] ॥ 

অহমিন্দ্রো ন পরাজিগ্য ইন্ধনং ন স্বৃত্যুবেহ্বতস্থে কদাচন। 
1 1 । 1 

সোমমিম্মা সুম্বস্তে। যাচতা! বন্থ ন মে পূরবঃ সধ্যে রিষাথন ॥8॥ 

খ০। মণ ১০ | সু ৪৮। মণ ১1৫ ॥ 

(খচে। অক্ষরে )--এই মন্ত্রের অর্থ ব্রহ্মচধ্যাশ্রমের শিক্ষণ প্রসঙ্গে লিখিত 

হইয়াছে । অর্থাত যিনি সকল দিব্য গুণ-কর্ম্ম-ন্বভাব ও বিদ্তাষুক্ত ধাহাতে পুথিবী 
ও সুর্যাদিলোক স্থিত রহিয়াছে; যিনি আবাশের হ্যায় ব্যাপক এবং ধিনি 
দ্েবার্দিদেব পরমেশ্বর ; যে মনুষ্যগণ তাহাকে জানেনা, মানেনা ও তাহার 
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ধ্যান করেনা, সেই সকল মন্দমতি নাস্তিক সর্ধবদ| ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন থাকে। 
এইজন্, তাহাকেই জানিয়া সকল মনুস্ত সর্বধর। সুখী হইয়া থাকে। 

( প্রশ্ন )-বেদে ইশ্বর অনেক, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না? 
( উত্তর )--করি না। কারণ চারি বেদের কোন স্থলে এইরূপ লেখ! নাই, 
যন্জার। অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাই লিখিত আছে যে 
ঈশ্বর এক। (প্রশ্ন )-_-বেদে যে অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, তাহার অভিপ্রায় 
কি? (উত্তর )-_দিব্য গুণুক্ত হইলেই দেবত1 বল! হয়; যথা- পৃথিবী । 
কিন্তু ইহাকে কোন স্থলে ঈশ্বর অথব! উপান্ঠ বলিয়া মানা হয় নাই। দেখ 
এই মঞ্ত্রেই যাহাতে সকল দেবত। স্থিত আছে, তিনি জানিবার ও উপাসনা! 
করিবার যোগ্য ঈশ্বর। দেবতা শবের ঈশ্বর অর্থ গ্রহণ কর! ভুল। পরমেশ্বর 
দেবতার্দিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব কধিত হন কেননা তিনি সমস্ত জগতের 

উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা শ্যায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা। এত্রয়স্তরিংশস্ত্রিশতা*” 
ইত্যাদি বেদে প্রমাণ আছে। শতপথ ব্রক্ষণে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

তেত্রিশ দেব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র 
সকল ৃত্তির নিবাস স্থান বলিয়া এ সকলকে আট বস্ত্র বলে; প্রাণ, অপান, 
ব্যান, উদ্দান, সমান, নাগ, কুম্ম, কৃকল, দেবদত্ব, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মাঁ_-এই 

এগারটি দেহাস্তকালে রোদন করায় বলিয়া ইহাদ্িগকে রুদ্র বলে; সংবশসরের 
বার মাস সকলের আয়ুহরণ করে বলিয়! এই সকলকে আদিত্য বলে; পরম 

এশ্বয্যের হেতু বলিয়া বিদ্যুতের নাম ইন্দ্র। যত্ত্রকে প্রজাপতি বলিবার কারণ 
এই যে তন্দার! বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্দিগের সম্মান এবং 
বিবিধ শিল্পবিস্ভার সাহায্যে প্রজাপালন হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত গুণ সমুহের 

সংযোগ বশতঃ এই ভেত্রিশটিকে দেব বলে। দ্েেবগণের অধিপতি ও সর্বাপেক্ষা 

মহান্ বলিয়া পরমাত্থা চতুত্রিংশ উপান্ত দেবতা । ইহ শতপথ ব্রাঙ্গাণের চতুর্দশ 

কাণ্ডে স্প$রূপে লিখিত আছে। অগ্যাত্রও এইরূপ লিখিত আছে। এই সকল 

শান্তর দেখিলে বেছে বু ঈশ্বরবা্-রূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া! বিভ্রান্ত হইবে 

কেনঃ॥১॥ 

হে মনুষ্য! যিনি জগতের যাবতীয় গতিশীল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়] 

নিয়স্তারূপে বিভ্ভমান রহিয়াছেন, তুমি সেই ঈশ্বরকে ভয় করিয়া অন্থায়রূপে 

কাহারও ধন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিও না। তাদৃশ অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ 

পূর্বক স্যায় আচরণরপ ধন্মানুষ্ঠান বার নিজ আত্মায় আনন্দ উপভোগ কর॥ ২॥ 
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ঈশ্বর সকলকে উপদেশ দিতেছেন,_“হে মনুষ্যগণ! আমি সকলের পুর্বে 
বিভ্ভমান্, সব জগতের পতি, সনাতন জগশুকারণ এবং সমস্ত ধনের বিজেতা- ও 

দাতা । সন্তান যেমন পিতাকে সম্গোধন করে, সকল জীব সেইরূপ আমাকে 

সম্বোধন করুক। আমি সকলের স্খদ্াতা। আমি জগতের পালনার্থ বিবিধ 

ভোজ্য জ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকি” ॥৩॥ আমি পরম এরশর্ধযশালী এবং 

সুধ্যের গ্যায় সমস্ত জগতের প্রকীশক। আমি কখনও পরাজিত ও ৃত্যুগ্রন্ত 
হই না। আমিই জগদ্রপ এশখ্বধ্যের নির্মাতা । তোমরা আমাকেই জগতের 

সৃপ্তিকর্তী বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ ! তোমরা এব্ধ্যলাভের অন্ত যত্ববান্ 
হুইয়। আমার নিকট বিজ্ঞান প্রভৃতি ধন প্রার্থনা কর। আমার মিত্রভাব হইতে 

পৃথক হইও না। “হে মনুষ্যগণ! আমি সত্যভাষণরূপ স্তুতিকারীগিকে সনাতন 

জ্ঞানাদি ধন প্রদান করি। আমি ব্রহ্ম অর্থাত বেদপ্রকাশক । বেদ আমাকে 

যথার্থরূপে প্রকাশ করে । আমি বেদঘ্বার। সকলের জান বন্ধিত করি। আমি 
সৎপুরুষদিগের প্রেরণাদাতা । আমি যঙ্ঞানুষ্ঠাতা্দিগের ফলদ্বাতা। আমি এই 
বিশ্বে সকল পদার্থের ভ্রষ্টী ও ধারণকত্তী। অতএব তোমরা আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, আমার স্থানে অন্ত কাহারও পুজা করিও নাঃ অন্য কাহাকেও 
ঈশ্বর বলিয়। মানিও ন। ও জানিও না” ॥8॥ 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তৃতাণ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 

স দাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং কন্মৈ বায হবষা বিধেম ॥ 

(অণ ১৩। মণ ৪) 

ইহা যন্ূর্বেদের মগ্্র। “হে মনুষাগণ! বিনি স্প্রির পুর্বে -সূর্ধ্যাদি 
তেজোময় লোকসমুছের উৎপত্তিস্থান ও আধারত্বরূপ ছিলেন; যাহা! কিছু 
উৎপন্ন হইয়াছে, আছে ও হুইবে, যিনি তাহার অধিপতি ছিলেন, আছেন ও 
থাকিবেন; বিনি পৃথিবী হইতে নূর্য্যলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় শৃষ্টি রচন! করিয়। 
ধারণ করিতেছেন; আমার ম্যায় তোমরাও সেই হ্খম্বরীপ পরমাত্মাকেই 
ভক্তি কর”। 

( প্রশ্ন ')--আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর রলেন্ন, কিন্ত ঈশ্বর সিদ্ধি করেন কিরূপে ? 
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( উত্তর )--প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদারা। (প্রশ্ন )--ঈশ্বর সন্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ 
ঘটিতে পারে না। ( উত্তর )-_ 

ইন্দ্রিয়ার্ঘনন্িকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্ঠমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং 
প্রত্যক্ষম। (অৎ ১। দু ৪)॥ 

ইহা গৌতম মহধি কৃত স্যায় দর্শনের সৃত্র। 

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহবা) আগ এবং মনের শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, ছুঃখ 
এবং পত্যাসত্য বিষয়েয় সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ঃ তাহাকে প্রত্যক্ষ 

বলে। কিন্তু সেই জ্ঞান অভ্রানস্ত হওয়া উচিত। এক্ষণে বিচাধ্য এই যে, 

ইন্ত্রির এবং মন দ্বার! গুণের প্রত্যক্ষ হয়, গুণীর প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন ত্বকৃ 
প্রভৃতি চারি ইন্দ্রিয় বারা স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়। গুণবিশিষ্ট 

পৃথিবীকে আত্মা সংঘুক্ত মন ছার! প্রত্যক্ষ কর! যায়। সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টি 
রচন। এবং জ্ঞানাদি গু৭ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়। পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

যখন আত্মা! মনকে এবং মন ইন্ড্রিয়সমূৃহকে কোন বিষয়ে নিয়োজিত করে, ঝ 
চৌর্ধ্যার্দি কুকন্দ অথবা! পরোপকারাদি সৎকর্শা করিতে যখনই আরম্ভ করে, 
তখন জীবের ইচ্ছা জ্ঞানাদ্দি ইচ্ছিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখনই 
আত্মার ভিতর হইতে কুকর্মে ভয়, সংশয় ও লজ্জা! এবং সৎকর্ম নিঃশঙ্কতা। 
অভয়, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়া! থাকে । ইহ জীবাত্মার দিক হুইতে 

লহে, কিন্তু পরমাত্মার দিক্ হইতে ঘটিয়। থাকে। যখন জীবাত্মা পবিত্র হুইয়! 

পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তাহার উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। পরমেশ্বর 

প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানাদি দ্বার পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ কি? 

কেনন! কাধ্য দেখিয়! কারণের অনুমান হইয়। থাকে । 

(প্রশ্ন )--ঈশ্বর ব্যাপক, না তিনি কোন স্থান বিশেষে থাকেন ? ( উত্তর )-- 

ব্যাপক । কারণ একস্থানে থাকিলে তিনি সর্ববান্তর্যামী, সর্ববজ্জ। সর্ববনিয়ন্তা, 

সকলের শ্রষ্টা ও প্রলয়কর্তী হইতে পারিতেন না। যে স্থানে কর্তা নাই, 

সে স্থানে তাহার বক্রিয়! হওয়া অসভ্তভব। 

(প্রশ্ন )--পরমেশ্বর দয়ালু ও স্ায়কারী কিনা? (উত্তর)--হ। 

( প্রশ্ন )--এই হুইগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে 

স্যায় থাকে না । কারণ কন্মানুসারে ন্যুনাধিক না৷ করিয়া সুখ ছুঃখ দেওয়াকে 

স্কায় বলে। আর বিনাদখ্চে অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়ার নাম দয়।। 
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(উত্তর)--ন্ঠায় ও দয়ার মধ্যে প্রভেদ কেবল নামমাত্র । কারণ গ্যায়ঞারা 

ষে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই দয়াঘ্ারা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য অপরাধ 

জনক কার্য হইতে বিরত হুইয়। তুঃখলাভ না করুক,স-ইহাই দগুদানের উদ্দেশ । 

পরহৃঃখ মোচনের নাম দয়া । তুমি দয়া ও স্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ তাহ! প্রকৃত 
অর্থ নহে। কারণ যে যেমন এবং যতটা কুকর্মা করিয়াছে, তাহাকে সেইরূপ 
এবং ততটা দণ্ড দেওয়৷ কর্তব্য। ইহারই নাম ম্তায়। অপরাধীকে দণ্ড না 

দিলে দয়! নষ্ট হইয়া! যায়। কারণ, একজন অপরাধী দস্ুকে ছাড়িয়া দিলে, 
সহ ধর্দাত্বাকে হুঃখ দেওয়া হয় । যদ্দি একজনকে ছাড়িয়। দিলে সহত্র জনের 

ছুঃখ হয় তবে তাহ। দয় কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু উক্ত দস্থ্যকে কারারুদ্ধ 

করিয়া পাপকন্ম হইতে বিরত করিলে তাহার প্রতি দয়! করা হয়। সেই 

বন্থ্যকে বধ করিলে সহজ্র মনুষ্যের প্রতি দয়! প্রকাশ পায়। (প্রশ্ন )--তবে 

দয়া ও চ্যায় এই দুই শব্ধ বুধা। একটি শব্দ থাকাই ভাল ছিল। ইহাতে জানা 
যাইতেছে যে, দয়! ও শ্যায়ের উদ্দেশ্য এক নছে। (উত্তর )--এক বস্তুর অনেক 

নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না? (প্রশ্ম)--হয়। (উত্তর )--- 

তবে সংশয় হুইল কেন? (প্রশ্ন )--যেহেতু সংসারে শুনিয়া থাকি, তাই। 
( উত্তর )--সংসারে ত সত্য মিথ্যা ছুইই শুন! যায়। কিন্তু বিচার পুর্ববক 
নির্ণয় কর! নিজের কাজ । দেখ, ঈশ্বরের পুর্ণ দয়া এই যে, তিনি সকল জীবের 

প্রয়োজন সিদ্ধির জন জগতে সকল পদার্থ কৃষ্টি করিয়। দ্বান করিয়াছেন। ইহ। 
অপেক্ষা মহতী দয়া কি হইতে পারে? শ্যায়ের কল ত প্রত্যক্ষ দেখ। যায়। 

দুখ হুঃখের ব্যবস্থা কম ও বেশী দ্বারাই ফল প্রকাশিত হয়। উভয়ের মধ্যে 

প্রভেদ্দধ এই যে, সকলে ন্থুখী হউক ও সকলের হৃঃখ দুর হউক, মনে এইরূপ ইচ্ছা! ও 
তজ্জনিত ক্রিয়ার নাম দয়া । আর বাহা চেষ্টা, অর্থাৎ বন্ধন ও ছেদনাদি যথাবত 
দ্গ্ডবিধান করার নাম শ্যায়। উত্তয়ের একই উদ্দেশ্য-_-সকলকে দুঃখ ও পাপ 
হইতে দূরে রাখা । 

( প্রশ্ন )--ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? (উত্তর )--নিরাকার। কারণ, 

সাকার হইলে তিনি ব্যাপক হুইতেন না। ব্যাপক ন৷ হইলে সর্ধবজ্ন্বাদি গুণও 
তাহাতে সম্ভব হইত না। কারণ পরিমিত বস্তার গুণ-কর্দ- স্বভাবও পরিমিত 

এবং উহা লীতোক ক্ষুধাতৃষ্ণা, রোগ, দোষ ও ছেদনতেদনাদিবিহীন হইতে 

পারে না। ম্ুতরাং জীশ্বর নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার হইলে তাহার 

নাসিক, কর্ণ এবং চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের নিশ্মাতা অপর কেহ থাকা আবশ্যক 
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কারণ, যাহ! সংযোগ হইতে উত্পন্ন হয়, তাহার নিরাকার ও চেতন সংযোগবর্তী। 

অবশ্য কেহ আছে। এস্থলে কেহ যদি ব্লেন যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্বীয় শরীর 

নিশ্মাণ করিয়াছেন, তাহ] হইলেও পিদ্ধ হইতেছে যে, শরীর নির্মাণের পূর্বের 
তিনি নিরাকার ছিলেন। অতএব পরমাত্ম। কখনও শরীর ধারণ করেন না, কিন্তু 

তিনি নিরাকার, এইজগ্ভ সমগ্র জগৎকে সুক্ষম কারণ হইতে স্ুুলাকার করিয়! নিষ্মাণ 
করিয়াছেন। (প্রশ্ন )--ঈর্খবর সর্বশক্তিমান কি না? (উত্তর )--ই1। কিন্তু 

তুমি সর্বশক্তিমান শব্দের নর্থ যাহা জান তাহা নহে। সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ 
এই যে, ঈশ্বর স্বীয় কার্যে অর্থাত সুষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদি এবং সর্ববজীবের পাপপুণ্যের 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে কাহারও কিছুমাত্র সহায়তা লন না। অর্থাৎ তিনি 

তাহার অনস্ত সামর্থ্য দ্বার! ম্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন) আমি ত 

এইরূপ মানি যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কারণ তাহার উপরে 

দ্বিতীয় কেহই নাই। (উত্তর)-_তিনিকি ইচ্ছা করেন? যদ্দি তুমি বল যে তিনি 
সমন্তই ইচ্ছা করেন, সমস্তই করিতে পারেন, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাস! 

করি, পরমেশ্বর কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? পরমেশ্বর কি মূর্খ 

হইতে পারেন? পরমেশ্বর কি চুরি ও ব্যভিচারাদদি পাপকল্ম করিয়া 

দুঃখী হইতে প্যরেন? এই সকল কর্ম ঈশ্বরের গুণ কন্ম স্বভাবের 

বিরুদ্ধ । অতএব ঈশ্বর সমস্তই করিতে পারেন, তোমার এই উক্তি কখনও 

হইতে পারেনা । সুতরাং আমি সর্বশক্তিমান শব্ষের যে অর্থ করিয়াছি, 

তাহাই প্রকৃত অর্থ। (প্রশ্ন)--পরমেশ্বর সাদি না অনাদি? (উত্তর)-_ 

অনাদ্দি। ধাঁহার কোন আদ্দি কারণ বা কাল নাই, তাহাকে অনার্দি বলে। 

এই সকল ব্যাখ্যা প্রথম সমুল্লাসে কর! হইয়াছে । সে স্থলে দ্রষ্টব্য। (প্রশ্ন )-__ 
পরমেশ্বর কি চান? ( উত্তর )--তিনি সকলের কল্যাণ ও সুখ চান। তিনি 

সকলের স্বাধীনতাও চান। তিনি কাহাকেও বিন! পাপে পরাধীন করেন না। 
( প্রশ্ন )--পরমেশ্বরের স্ততি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা সঙ্গত কিনা ? 

( উত্তর )--করা উচিত। (প্রশ্ন )--স্ততি প্রভৃতি করিলে কি ঈশ্বর নিজ নিয়ম 

ভঙ্গ করিয়া স্তুতি-প্রার্থনাকারীর পাপমোচন করিয়। থাকেন? (উত্তর )--না। 

( প্রশ্ন )-_-তবে স্ততি প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর )--এ সকলের 
জন্য ফল আছে। (প্রশ্ন)--কি? (উত্তর)-স্ত্রতি দ্বারা ঈশ্বরগ্রীতি জন্মে । 

ঠাহার গুণ-কণ্ঘস্বভাব দ্বারা নিজ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের সংশোধন হয়। প্রর্থনা 

দ্বার নিরভিমানতা, উৎসাহ ও সাহাধ্য লাভ হয়। উপাসন! ত্বারা পরম ক্রঙ্ষের 
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সহিত মিলন ঘটে এবং তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। (প্রশ্ন )--এই 

সকল কথা স্পষ্ট করিয়! বুঝাইয়া দিন। (উত্তর )--যেমন-_ 
| | ॥ । 1 

সপর্য্যগাচ্ছ,ক্রমকাময়ব্রণমনাবির৮ শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ । 
1 1 

কবিরমনীষী পরিভূঃ য়ূর্ধাথাতথ্যতোহান 
া 

ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ যু । অণ ৪০। মণ ৮॥ 

( ঈশ্বর-স্ততি )--সেই পরমাত্মা সর্ববত্র ব্যাপক, ক্ষিপ্রকর্মী এবং অনন্ত 

বলশালী। তিনি শুদ্ধ, সকলের অন্তর্য্যামী, নর্ববোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং 

্বয়ংসিন্ধ। পরমেশ্বর সনাতন বিস্তাদ্ারা বেদপ্রকাশ করিয়া তাহার সনাতন 
ও অনাদি জীবরূপী প্রজাদিগকে তাহার অর্থবোধ করাইয়া থাকেন। এইরূপ 

(গুণ কীর্তনকে ) সগ্ুণ স্তুতি বলে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের এই সকল গুণবিশিষ্ট 
স্তুতি সগ্ডণ। ( অকায় ) অর্থাৎ পরমেশ্বর কখনও শরীর ধারণ অথবা জন্মগ্রহণ 

করেন না। তাহার ছিদ্র নাই। তিনি নাড়ী প্রভৃতির বন্ধনেও বন্ধ হন না। 

তিনি কখনও পাপাঁচরণ করেন ন1। তাহাতে ব্লেশ, হুখ ও অজ্ঞান কখনও 

সম্তব হয় না। এই সকল রাগ ও দ্বেষাদি হইতে পৃথক্ জানিয়া ঈশ্বরের স্তুতি করার 
নাম নিগুণ জ্তৃতি। ইহার ফল এই যে পরমেশ্বরের গুণ-কম্ম-স্বভাব অনুযায়ী 

নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন ম্যায়কারী, নিজেও 
সেইরূপ শ্ঠায়কারী হইবে। কিন্ত, যিনি কেবল ভশড়ের হ্যায় পরমেশ্বরের 

গুণ কীর্তন করিতে থাকেন, কিন্তু নিজ চরিত্র সংশোধন করেন না তাহার স্তৃতি 

নিক্ষল। প্রার্থনা £-- 

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাতে। তয়া মামছ্য মেধয়াহমে 

মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ১॥ যজুণ । অ০ ৩২। মণ ১৪। 

তেজোহলি তেজোময়ি ধেছি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেছি। বমি 

বং ময়ি ধেহি। ওজোহন্যো জো য় ধেছি। মারি মন্যুং ই 

ধেছি। .সুহোৎমি সহে! ময়ি থেহি ॥ ২॥ যু ৭ অ০.১৯, ৯৪ 
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যজ্জাগ্রতো৷ দুরমুদৈতি দৈবন্তছু স্থগুদ্য তৈবৈতি। 

দুরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরে কন্তন্মে মনঃ শিবসন্কল্ম্ত | ৩ ॥ 

যেন কর্মাণ্যপদো মনীধিণে! যজের সত বিদখেষু বীরাঃ। যদপূর্ববং যক্ষমন্তঃ 

প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্ল্পমস্ত ॥ ৪ ॥ 

য্ৎ ্ রজ্ঞানমুতচেতো ঁতিশ্চ বজজ্যোতিরন্তরম্ৃতং প্রজান্থ য্মানন খতে 

কিঞ্চন কর ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবদনবলপমন্ত | ৫॥ 

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমন্তুতেন র্ববূ। যেন 

ঙ্স্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কলমস্ত ॥ ৬॥ 

যন্মিনূচঃ সাম যজুডষি যম্মিন্ প্রতিষঠিতা রথনাভাবিবারাঃ | 

যন্মিশ্চিভড সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিষসঙ্ষল্মন্ত ॥ ৭ ॥ 

হারখিশ্বানিব নমনুষ্যান্েনীয়তেহভীশুভিবাজিন ইব। ৎপ্রতিষ্ঠং 
1 । | 1 

যদ্রজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসন্কল্পমস্ত ॥ ৮ ॥ যজুত | অ০ ৩৪। মণ ১। 

২।৩। ৪1 ৫।৬॥ 

হে অগ্লে! অর্থাৎ জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেশ্বর ! বিদ্বান, জ্ঞানী এবং যোগীর! 

যে বুদ্ধির উপাঁপনা করেন, আপনি কৃপা করিয়া বর্তমান সময়ে আমাকে 

সেই বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১॥ 
আপনি জ্যোতিঃম্বরূপ, কূপ! করিয়া আমাকেও জ্যোতিঃ প্রদান করুন। 

আপনি অনন্ত পরাক্রমশালী, অতএব কৃপাকটাক্ষপাতে আমাকেও পুর্ণ পরাক্রম 

প্রদান করুন। আপনি অনস্ত বলশালী, অতএব আমাকেও বলশালী করুন। 

আপনি অনন্ত সামধ্যবান্, অতএব আমাকেও সামর্থাবান করুন। আপনি 

২৬ 
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দুষ্ট কন এবং দুক্ধতকারীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেনঃ আমাকেও সেইরূপ 

করুন। আপনি নিন্দী, স্তরতি এবং আপনার বিরুদ্ধে অপরাধকারী্দিগের প্রতি 
সহনশীল। কৃপাপুর্বক আমাকেও সেইরূপ করুন ॥ ২॥ 

হে দয়ানিধে! আপনার কৃপাবলে আমার মন জাগ্রত অবস্থায় দূর দুর 
স্থানে গমন করে এবংএদিব্যগুণধুস্ত থাকে । নিদ্রিত অবস্থায় আমার সেই মন 

সুযুপ্তি প্রাপ্ত হয় ব। স্বপ্নে দুর দুর স্থানে গমন করে। সকল প্রকাশকের 
প্রকাশক আমাল সেই মন শিবসংকল্প অর্থাৎ নিজের ও অন্য প্রাণীদিগের 
কল্যাণসংব্ল্লকারী হউক । আমার মনে যেন কখনও কাহারও জনিষ্ট 

করিবার ইচ্ছা না হয় ॥ ৩॥ 

হে সর্ববান্তর্ধামিন।  বদ্ধার। কর্্মনিষ্ঠ ধাম্মক বিঘানেরা যঙ্ঞ ও 
যুদ্ধাদ্রিতে কাধ। করেশ, যাহা অপুর্বব শক্তিসম্পন্ন, পুজনীয় এবং প্রজাদিগের 

অস্তনিহিত, আমার দেই মন ধণ্মাভিলাষী হইয়1 সর্ববথা অধন্ম পরিত্যাগ করুক ॥8॥ 

যাহা উৎকৃষ্ট চান ও অপরের প্রতি জ্ঞানপ্রদ্দ নিশ্চয়াআক বৃত্তি, 

যাহা প্রজাদিগের অন্থরে জোতিঃসম্পন্ন ও অবিনাশী এবং যাহা ছাড়া কেহ 

কোনও কম্ম করিতে পারে না, আমার সেই মন শুদ্ধগুণাভিলাষী হইয়। ছুণ্তণ 

হইতে দুরে থাকুক ॥ ৫॥ 

হে জগদীশ্বর ! হদ্বারা যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বন্রমানের কাধ্য জানিতে পারেন) 
যাহ। অবিনাশী জাবাস্মাকে পরমাত্নার সহিত মিলিত করিয়া সর্ববপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ 

করে; যাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া আছে; যাহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও আঙুর 

সহিত সংযুক্ত এণং মদ্দ্ার। মোগিগণ যোৌগরূপ যজ্ঞের বৃদ্ধিসাধন করেন; আমার 

সেই মন যোগ বিজ্ঞানসম্পন্ন হইরা। অবিদ্যা্দি ক্লেশ হইতে দুরে থাকুক ॥ ৬॥ 

হে পরম জ্ঞানময় পরমেশ্বর! আপনার কৃপায় যে মনে রথনাভি সংলগ্ন 

অরের ম্যায় খথেদ, যভুর্বেবেদ? সামবেধ ও অথর্বববেদ প্রত্তিিত আছে এবং 
বাহার মধ্যে সর্ববহ্, সর্ববব্যাপক, প্রজাদ্গের সাক্ষী, চিতুচৈতন্স্বরূপ বিদ্দিত 

হন; আমার সেই মন অবিগ্ঠ। হইতে মুক্ত হইয়। সর্ববদ বিগ্তাগুরক্ত থাকুক ॥৭॥ 
হে সর্ববনিয়ন্ত। ঈশ্বর! যে মন রজ্জুবদ্ধ অশ্বের সভায় অথবা অশ্বনিয়ন্তা 

সারধীর ম্যায় মনুষ্যদিগকে ইতস্ততঃ অত্যন্ত দোলায়মান করে, যেমন হৃদয়ে 

প্রর্জিষ্ঠিত, গতিশীল এবং অত্যন্ত বেগনান, আমার সেই মন ইন্দ্রিয় সমুহকে 
অধশ্মীচরণ হইতে নিরুদ্ধ করিয়া সর্বদা! ধন্মপথে চালিত করুন। আপনি 

আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন ॥৮॥ 
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| 1 । । 

অগ্নে নয় স্থুপথ| রায়েংঅস্মান্ বিশ্বীনি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্য- 
1 | । 

স্মজ্জহুরাণমেনে! ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ যজুণ | অণ৪০। মণ১৬। 

হে শ্ুখদাতা, স্বপ্রকাশ-ম্বরূপ সর্বজ্ঞ পরমাত্মন! আপনি আমাদিগকে 

শ্রেঠ মার্গে পুর্ণ প্রজ্জান দান করুন । আমাদিগকে কুটিল পাপনার্গ হইতে 

দুরে রাখুন । এইজন্য আমরা নআ্রভাবে বারংবার আপনাকে স্থতি করিতেছি । 

আপনি আমাদিগকে পবিজ্র করুন । 

মানো মহান্তমুত মা নোধঅর্ডকং মান উক্ষত্তমূত মা ন উক্ষিতম। মা 

নে! বধাঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়ান্তন্বো রুদ্র রীরিঘঃ । 

মু, । অ০ৎ ১৬। মণ ১৫। 

হে রুদ্র! ছূর্বব্স্তদ্িগকে পাপের ছুঃখরূপ ফল প্রদান করিয়া আপনি রোদন 

করান। আমাদের জ্যেষ্ট-কনিষ্ঠ, গর্ভ, মাতাপিতী, প্রিয়জন বন্ধুবর্গ ও শরীর হনন 

করিবার ক্ষন্য কাহাকেও প্রেরণ! দিবেন না! আমাদিগকে এমন পথে 

পরিচালিত করুন যেন আমর! আপনার দগুনীয় না হই ' 

অসতো৷ ম! সদগময়, তমসে! ম। জ্যোতির্ময়, স্বৃত্যোর্মাহস্কৃতং গময়েতি ॥ 

শতপথ ব্রা ॥১৪। ৩1১1 ৩০ ॥ 

হে পরম গুক পরমাত্মন! আপনি আমাদিগকে অসম্মার্গ হইতে পৃথক করিয়া 
সন্মার্গে লইয়া যান । অবিষ্ভারূপ অন্ধকার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়। আমাদের 

নিকট বিষ্তারূপ স্্খয প্রকাশিত করুন। মৃত্যু ও রোগ হইতে দূরে রাখিয়া 
আমাদিগকে মোক্ষানন্দরূপ অম্বত প্রদান করুন । 

অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা ছুণ্তগ হইতে পরমেশ্বরকে এবং নিজেকে পুথক্ 
মনে করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর হয়, বিধি-নিষেধমুখীন হওয়াতে 
তাহাকে সগ্ণ ও নিশুণ প্রার্থনা বলে। যিনি যে বিষয়ের জগ্য প্রার্থনা 

করেন, তাহার সেইরূপ কার্যই করা উচিত। যদি কেহ সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি পাইবার 

জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তবে তজ্জন্য তাহাকে যথাসম্ভব চেষ্টা 
করিতে হইবে । অর্থাত প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ম্বয়ং পুরুষকাঁর করা বিধেয়। 



১৯৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

এইরূপ প্রার্থনা কখনও কর! উচিত নহে এবং পরমেশ্বরও তাহ৷ স্বীকার করেন 

না) যথা £-হে পরমেশ্বর! আপনি আমার শক্রদিগকে বিনাশ করুন, 

আমাকে সর্বাপেক্ষা মহান করুন, আমারই খ্যাতি প্রতিপত্তি হউক, সকলে 

আমার অধীনত স্বীকার করুক” ইত্যাদি। কারণ, ছুই শত্রই পরস্পরের 

বিমাশের প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়কে বিনাশ করিবেন ? যদি কেহ 

বলেন যে, যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রীর্থন। সফল হইবে। তবে আমরা 

বলিতে পারি ধে, যাহার প্রেম অল্প তাহার শরীরেরও নাশ অল্প হওয়া 

উচিত। এইরূপ মুর্খতীসুচক প্রার্থনা করিতে করিতে করিতে কেহ এমন 

প্রার্থনাও করিয়া ফেলিবে, হে পরমেশ্বর! আপনি আমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া 

আমাকে খাওয়ান। আমার বস্ত্র ধৌত করুন। আমার কৃষিকম্ম করুন”। 
যাহার! এইবূপে পরমেশ্বরের ভরসায় অলদ হইয়। বসিয়। থাকে, তাহারা মহামুর্খ । 

কারণ, পরমেশ্বর পুকরুষকার করিবার জন্য যে আচ্ছা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহ! 
ল্ঙ্খন করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। যেমন £-. 

। 

“কুর্বনেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঁ” সমাঃ ॥ যজুৎ । অণ ৪০। মণ ২॥ 

পরমেশ্বর আজ্ঞা দিতেছেন যে, মনুষ্য শত বগুসর পর্য্স্ত, অর্থাৎ যাবজ্জীবন 

কর্ম করিতে করতে জীবনধারণের ইচ্ছ! করিবে, কখনও অলস হইবে না । 

দেখুন সৃষ্টিতে যত্ত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম করে 
এবং সচেষ্ট থাকে । পিপীলিক প্রসভৃতি সর্ধবদ্। কর্শুরত থাকে। পৃথিবী আদি 
সর্ববদ] ভ্রমণ করে। বৃক্ষাদি সর্বইদ] বৃদ্ধি ও হসপ্রীপ্ত হয়। মনুব্যেরও এই 
সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। উচিত। যেমন পুরুষকীরসম্পন্ন ব্যক্তির 
সহায়ত। করে, সেইরূপ পরমেশ্বরও ধর্্মপথে পুরুষার্থকারীর সহায় হইয়। থাকেন। 

যেমন কর্মঠ ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত কর] হয়, অলস ব্যক্তিকে কর! হয় ন!, 

এবং যেমন দেখিতে ইচ্ছুক নেত্রবান পুরুষকেই কোন বস্ত দেখান 

হয়, অন্ধকে দেখান হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের উপকারার্থ প্রার্থনাকারীর 

সহায়ক হইয়। থাকেন। তিনি কোন অনিষ্টকর কাধ্যে সাহায্য করেন না। 

যেমন কেবল গুড় মিষ্ট বলিলে কেহ গুড় পায় ন। বা গুড়ের আব্মাদন পায় লা 

কিন্তু যত্ববান্ পুরুষ শীত্র হউক অথবা বিলম্কে হউক, গুড় প্রাপ্ত হয়। 
তৃতীয় উপাসন! :__সমাধিনিধুতিঙলস্য চেতসো নিবেশিতস্তাত্বনি যৎ 

্বথং ভবে ।ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা৷ স্বয়স্তদস্তঃকরণেন গৃহাতে ॥ 



সপ্তম সমুল্লাস ১৯৭ 

ইহা উপনিষদ্দের বচন। লমাধিযোগ দ্বারা ধাহার অবিষ্ভা প্রভৃতি মল নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, ধিনি আত্মস্থ হুইয়! পরমাত্মীতে চিত্ত-সংলগ্ন করিয়াছেন, তিনি 
পরমাত্মার যোগজনিত যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা অনির্ব্বচনীয় জীবাজ্া অন্তঃকরণ 
ত্বার সেই আনন্দ গ্রহণ করে। 

উপাঁসন। শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া । অফ্টাঙ্গ যোগন্বারা পরমাত্মার 
সমীপস্থ হইবার এবং তাহাকে সর্বব্যাপী ও সর্ববান্তর্যামীরূপে প্রহাক্ষ করিবার 

জন্য যাবতীয় কর্তব্য কর্ম কর। উচিত। অর্থাৎ £--- 

তত্রাংহিংস! সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা ঘমাঃ ॥ 

যোগদর্শন সাধনপাদে ॥ সুৎ ৩০ ॥ 

ইত্যাদি পাতগজল যোগশান্ত্রের সূত্র। ধিনি উপাসন! আরন্ত করিতে 

ইচ্ছা করেন, তিনি কাহারও সহিত বৈরভাব রাখিবেন নাঁ। সর্বদা সকলের 

প্রতি শ্রীতি সম্পন্ন হইবেন। সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা বলিবেন না। চুরি 
করিবেন ন1। সত্য আচরণ করিবেন। জিতেক্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না। 

নিরহস্কার হইবেন, কখনও গর্ব করিবেন না । একত্রে এই পঞ্চবিধ যম উপাসন! 

যোগের প্রথম অঙ্গ | 

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ | 
যোগসৃ« সাধনপাঁদে । সু ৩২ ॥ 

রাগ-ছেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে এবং জলাঁদির দ্বার! বাহিরে পবিত্র 

থাকিবে। ধন্মীনুসারে পুরুষার্থ করিলে লাভে সন্তুষ্ট অথব। হানিতে অসম্থু্ট 
হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ববদ। প্রফুল্লচিত্তডে পুরুষকার করিতে 

থাকিবে । স্বখ-ভুঃখ সহা করিয়া সর্বদা ধর্ম্নেরই অনুষ্ঠান করিবে। কখনও 

অধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন] । সর্বদা সত্য শাহ্মসমুহ অধ্যয়ন করিবে ও করাইবে। 
সত্পুরুষদিগের সঙ্গ করিবে। প্রতিনিয়ত পরমাত্মার “ওম্৮ এই নামের অর্থ মনন 
পূর্বক জপ করিবে। নিজ আত্মাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুকুল করিয়! 
(তাহাতেই ) সমর্পণ করিবে । এই পঞ্চবিধ নিয়ম একত্রে উপাসনা যোগের 

দ্বিতীয় অঙ্গ । 

অতঃপর ছয় অঙ্গ, যোগশান্ত্র ও খথেদাদিভাষ্য ভূমিক। দ্রষ্টব্য 

ঙ খখেদাদি ভাব্যতূমিকার উপাসনা বিষয়ে এ সকলের বর্ণনা আছে। 



১৯৮ পত্যার্থপ্রকাশং 

উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইলে, নির্জন ও পবিত্র স্থানে আসন করিয়! প্রাণায়াম 

বারা ইক্জরিয়সমুগগকে বাহা-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিবে । মনকে নাভি, হৃদয়, ক, 

নেত্র, শিখ! অথবা মেরুদণ্ডে কোথায়ও স্থির করিয়। নিজ আত্ম! ও পরমাস্মা৷ 

লহ্বন্ধে মনন কবিবে ও পরমাত্মাতে মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে । এই সকল সাধন 

মবলন্ঘন করিলে আত! ও অন্তঃকরণ পবিত্র হুইয় সত্য ছারা পুর্ণ হইয়া যায়। 

প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিচ্ভান বৃদ্ধি করিলে মুক্তি পর্যন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি 

মী প্রহ্ছরর মুধা এক্টঘপ্টা কাঁলও এইরূশে ধান করেন তিনি সর্বদা 

উন্নত্িলাছগ করেন | 

পূর্ব্ংক্ত স্থলে সর্ধবন্তহ প্রভৃতি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসন। করাকে 
সগ্চণ এবং দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক্ মানিয়া পরম 

সুক্ষ আশ্মার ভিতরে বাহিরে বাণপক পরমেশ্বরে দুটচিত্ত হওয়াকে শিগুপি 

উপাসনা স্লে। 

ইহার ফল --য্মেন অগ্গর নিকটবস্তাঁ হইবামাত্র শীতার্ত ব্যক্তির শীত নিবু্তি 

হয়, দেইরূপ পরমেশ্বরের সামীপ্য প্রাপ্ত হইলে সকল দোষ ও সকল ছুঃখ 

দুর হয় এবং গপরসেশ্বরের গুণ-ৰর্মস্বভাবের হ্যায় জীবাত্মার গুণ-কন্খা- 

স্বভাব পবিত্র হই) উঠে। অতএব গপরমেশ্বরে স্ততি প্রথন! উপাসনা কর! 

আবশ্য কর্ত য। ইহার পৃথক্কফল আছে! কিন্ত ইহাতে আত্মার বল এতদূর 

বৃদ্ধ পাইসে যে পর্বতাকার দুঃখ পাইলেও ব্যাকুল হইবে না এবং 

সমস্ত কষ্ট স্হা করিতে সমর্থ হইবে । ইহ? কি সামান্য কথা? যে ব্যক্তি 

পর-মশ্ব:রর স্ত্তি-প্রার্থনা-উপাসন! করেনা, সে কৃতদ্ব ও মহামুর্খ। কারণ, যে 

পরমাত্মা জীবগণের ম্থখের জন্ঠ জগতের সমস্ত প্দার্থ দান করিয়াছেন তীহার 

গুণ ভুলিয়া যাওয়া এবং ঈশ্বরকে না মান] কৃতন্তা ও মুরখখত]। 

(প্রশ্ন )-যখন পরমেশ্বরের শ্রোত্র ও নেত্রাদদি ইন্দ্রিয় নাই, তখন তিনি 
ইন্দিয়ের কাধ্য কিরূপে করিতে পারেন ? 

( উত্তর )--অপাণিপাদে জবনে গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শুণোত্যকর্ণঃ 

স. বেততি বেছ্াং ন চ তস্তাস্তি বেভা, তমাহুরগ্রযং .পুরুষং মহান্তমৃ। 
শ্বতাশ্বতর উপনিষদ অত ৩। মণ ১৯। 

পরমেশ্বরের হস্ত নাই, কিন্তু তিনি নিজ শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সমস্ত রচনা এবং 

গ্রহণ করেন। তাহার চরণ নাই, কিন্তু তিনি ব্যাপক বলিয়! সর্বাপেক্ষা অধিক 
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বেণবান। তীহার চজুশোনক নাই, হিপ তিন সমস্ত ঘথাবথরূপে দেখেন। 
তাহার শ্রেব্ নাই, তথংপি তিনি সফলের কথা শ্রাণ করেন। তাহার অন্তঃকরণ 

নাই, কিন্তু তিনি সনস্ত জগতকে জানেন। তাহাকে সম্পূন্দিপে জানিতে পারে, 
এমন কেহই নাই। চিনি সনাতন, সর্দব:শ্রষ্ঠ এবং সর্বত্র পুর্ণ বলিয়া তাহার নাম 
পুকষ। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্ঃকরণ ব্যতীত নিজ সানর্ঘ্য দ্বার! স্বকার্ধ্য সাধন 
করিয়। থাকেন। 

(প্রশ্ন )-_-মনেকে তাহাকে নিজ্কিঘ ও নিগুণ বলিয়া থাকেন। 

( উত্তর )-ন তম্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্ঞতে ন তৎসগম্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । 

পরাদ্য শক্তিধিবিধৈব শ্রু়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। 
( শ্বেতাশখখবতর উপনিষদ । অ০৬। মণ ৮)। 

ইহা! উপনিষদের বচন। পরমাত্মার কোন কাধ্য এবং করণ নাই অর্থাৎ তিনি 

কোন সাধনের অ.পক্ষা রাখেন না। তাহার সদশ অথনা তদপেন্গা মহান্ কেহই 

নাই। তীর সর্ব্বোন্তন শক্তি, অর্থাৎ তাহাতে যে অনন্ত জ্ঞান, অন্ত বল 

এবং অনন্ত ক্রিয়া অ'ছে, তাহ স্বাভাবিক, অর্থাৎ সগজীত বলিয়া শুনা যায় । 

যদি পরমেশ্বর নিলয় হইতেন, তবে জগতের উতৎপন্তি, শ্থিতি এ প্রলয় 

করিহে পারিতেন না! এইজন্য তিনি নিভু । তথা'প চেতন হওয়ায় তাহাতে 

ক্রিয়াও আছে। 

( প্রশ্ন )--ঠাহার ক্রিয়। যখন আছে তখন তাহ। সান্ত ন! অনন্ত ? 

( উত্তর)_ধে পরিমাণ দেশ-কালে ক্রিয়া করা উচিত বুঝেন তিন সেই 

প্রিমাণই দেশ-কালে ক্রিগ্ন। করেন, নুনাধক নহে । কারণ তিনি জ্ঞানময় ! 

( প্রশ্ন )-_পরমেশ্বর তাহার অন্ত জানেন কি না ? 

( উত্তর )--পরমাত্মা পুর্ণজ্ঞানী ৷ ভন্তান তাহাকে বলে, যাহ দ্বার পদার্থবে 

যথার্থ রূপে জান যায় । অর্থাৎ ষে বস্তু যেমন, তাহাকে তজ্জপ জানীকে জ্ঞনি বলে। 

পরমেশ্বর অনন্ত, স্বতরাং নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানাই জ্ঞান, তদ্বিরুদ্ধ আন্ান। 

সর্থাৎ অনন্তর সান্তু এ৭ং সান্ততক অনন্ত জান'র নাম ভ্রন। প্বথার্থদশনং 

জ্ভানমিতি”, যাহার যেলপ গুণ-কশ্ম-স্বভাব, তাহাকে তন্রপ জানা ও মানাকেই 

জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে। তদ্ধিপরীত অভ্ভান। এইউন্য-_ 

ক্রেশ কর্ম বিপাকাশয়ৈরপরাস্ষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | 
যোগ সুৎ। ( সমাধিপাদে সু" ২৪ )। 
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বিনি অবিষ্ভার্দি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ই, অনি এবং মিশ্রফলদায়ক কর্মা- 
বাসনাবিহীন, তিনিই সকল জীব হইতে পৃথক্ বিশিষ্ট পুরুষ ঈশ্বর । (প্রশ্ন )-- 

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১।। (সাং অণ ১। সুণ ১২)॥  প্রমাণাভাবান্ন 

তৎনিদ্ধিঃ ॥ ২॥ (সাংঅত ৫। সু ১০)॥ সম্বন্ধাভাবান্ানুমানমূ ॥ ৩॥ 
সাংখ্য সু (অত ৫। সুৎ ১১) ॥ 

প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না॥১॥ কারণ, ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ না থাকাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও থাকিতে পারে না॥২॥। আর 

ব্যাপ্ত সম্বন্ধ না থাকাতে অনুমানও হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ ও অনুমান 

হয় না বলিয়! শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না । এই সকল কারণে ঈশ্বরসিদ্ধি 

হইতে" পারে ন। ॥৩। 
( উত্তর )-_-এস্থলে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের 

উপাদান কারণ নহেন। আবার অন্য পুরুষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সর্বত্র পুর্ণ 

বলিয়া পরমাত্মার নাম পুরুষ। শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ । 
এই প্রকরণে বল! হইয়াছে যে-_ 

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপতিঃ ॥১॥ সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈরশ্বধ্যম্ ॥ ২॥ 
শ্র্থতরপি প্রধানকাধ্যত্বস্ত ॥ ৩॥ সাংখ্য সৃৎ (অত ৫। সুৎ ৮ ৯। ১২)॥ 

পুরুষের সহিত প্রধান শক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি ঘটে। অর্থাৎ 
যেরূপ প্রকৃতি সুক্মরূপে মিলিত হইয়া কাধ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ 

পরমেশ্বরও স্ুল হইয়া পড়েন। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ 

চেঃন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে পরমেশ্বরের শ্ায় জগতেও সমগ্র 

এশ্বধ্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা! নহে। এইজন্য 

পরমেশ্বর জগতের উপার্দান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥২।॥ 

উপনিধদেও প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বল। হইয়াছে । যথা -- 

অজামেকাং লোহিতশুর্লকৃষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ হ্জমানাং ব্বরূপাঃ ॥ 

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (অ* ৪। মণ ৫1) বচন। 

জল্মরহিত সব্বরজঃ-তমোরূপ যে প্রকৃতি সেই স্বরূপাকার হইতে বন্ধ প্রজারূপ 

হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিশী বলিয়া! অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষ 
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অপরিণামী বলিয়া! কখনও অবস্থাস্তুর প্রাপ্ত হইয়া! অন্তরূপে পরিণত হয় না, 

সর্ববদদা কুটস্থ ও নিধিবকাঁর থাকে । অতএব যে কপিলাচার্ধ্যকে, অনীতবরবাদী 
বলে, সেই অনীশ্বরবাদীঃ কপিলাচার্ধ্য নহেন। সেইরূপে মীমাংসার “ধর্ম” পথম 
হইতে, বৈশেষিকে_ এবং ম্যায়ে “মাত্মা” শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে. ইহারা 
অনীশ্বরবাধী_ নহেন। কারগ ঘিনি স্ববন্রতবাদি ধর্্মযুক্ত এবং "অততি সর্বত্র 
ব্যাপ্রে(তীত্যাক্মা” যিনি সর্বত্র ব্যাপক ও সর্ববদ্গত্বা্দি ধর্্দাবিশিষ্ট এবং যিনি 
সকল জীবের আত্মান্বরূপ, তীহাকে মীমাংসা, বৈশেষিক এবং স্যার ঈশ্বর 
বলিয় মানেন। 

(প্রশ্ন )_ ঈশ্বর অবতার. হন. কিনা? (উত্তর )_না.। কারণ, “অজ 
একপাৎ” (৩৪।৫৩), “নপর্যগাচ্ছুক্রমকাঁয়ম্চ (৪০1৮) ইত্যাদি যজুর্বেবেের বচন; 
এই সব বচন হুইতে সিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। (প্রশ্ন )-- 

যদা যদ! হি ধর্মম্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্ভযুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং 
ক্জাম্যহমূ। ভণ গীৎ। (অত ৪। শ্লো ৭)। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই 
আমি শরীর ধারণ করিয়া থাকি। ( উত্তর)-_-এই বাক্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া 

প্রমাণ নহে। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্াত্ব! ছিলেন এবং তিনি 

ধর্মের রক্ষা করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন । “আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া 

তোষ্ঠদিগকে রক্ষা এবং দুষ্টদ্িগকে বিনাশ করিয়া থাকি”। এইরূপ হইলে 

কোন দোষ নাই। কারণ, “পরোপকারায় সতাং বিভৃতয়১”, সৎপুরুষদিগের 
দেহ-মন ধন পরোপকারের জন্য । সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইতে পারেন না। 
(প্রশ্ন )__তবে সংসারে ঈশ্বরের চতুধিবংশ অবতার মান! হয় কেন? (উত্তর )-- 
বেদার্থ না জানায় সান্প্রদ্দায়িক লোকছিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়। নিজেদের 

মূর্খতা বশতঃ লোকের! ভ্রমজালে আবদ্ধ হয় এবং এইরূপ অপ্রামাণিক কথা! 
বলে ও বিশ্বামকরে। (প্রশ্ন )--য্দি ঈশ্বর অবতার নহেন, তবে কংস ও 

রাবণ প্রস্ভৃতি ছুর্ববৃত্তদিগের বিনাশ কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর )-_ প্রথমতঃ 

জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্ঠই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে ঈশ্বর অবতার দেহ 
ধারণ ব্যতীত জগতের স্গ্ি-শ্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন, তীহার নিকট কংস- 
রাবণ প্রভৃতি একট! কীট তুল্যও নহে। তিনি সর্ববব্যাপক বলিয়া কংস- 
রাবণাদির শরীরেও পরিপুর্ণ থাকেন, যখনই ইচ্ছ। তখনই মর্্মচ্ছেদন করিয়া 

২৭ 
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তাহার্দিগকে বিনাশ করিতে পারেন। ভাল, যাহারা এই অনস্ত গুণ-কর্ম- 

স্বভাববিশিষট পরমাত্মীকে একটি ক্ষুদ্র জীবের বধের জগ্ক। জম্ম-মরণশীল বলে, 
তাহাদিগকে ূ র্ঘ ভিন্ন আর্ কিসের স'হত তুলনা, দেওয়।. যাইতে পারে? যদি 
কেহ বলে যে, ভক্তদিগের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেনঃ তবে তাহাও 

সত্য নেে। কারণ যে নকল তক্ত ঈশ্বরের আাজ্ঞানুসারে চলেন, তীহাদ্িগকে 

উদ্ধার করিবার পুর্ণ সামর্য ঈশ্বরে আছে। পৃথিবী ও চন্দ্রসূ্যাদ্দি সমস্থিত 
জগতের স্ষ্রি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কন্ম অপেক্ষা কংস-রাবণারদির বিনাশ অথবা 
গোবর্ধন পর্ববতাদ্দির উত্তোলন কি গুরুতর কণ্ম? বদ্দি কেহ এই সৃষ্টিতে, 
পরমেশ্বরের কর্ম সম্থন্ধে চিন্তা করেন, তবে মনে হইনে যে, “ন ভূতো ন. তবিষ্তি” 
অর্থাৎ ঈশ্বর সদৃশ কেহ নাই এবং হইবেও না। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম 
সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদি কেহ বলে যে, অনন্ত আকাশ গর্ভস্থ হইল, অথবা 

মুদ্তি দ্বারা ধৃত হুইল, তবে তাহ! কখনও সত্য হুইতে পারেনা । কারণ 
আকাশ অনস্ত ও সর্ববব্যাপক |: অতএব আকাশ ভিতরেও যায় না বাহিরেও 

আসে না। সেইরূপ পরমাত্মা অনন্ত ও সর্নবব্যাপক বলিয়। তাহার গমনাগমন 
কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা । যে স্থানে যাহ! নাই, সে স্থানেই তাহার 
গমমাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে বাপক ছিলেন না 

যে, অন্ত কোন স্থান হইতে আসিলেন? তিনি কি বাহিরে থাকেন না 

যে, ভিতর হইতে নহির্গত হইলেন? ঈশ্বর সন্থন্ধে বিষ্ভাহীন ব্যতীত 

আর কে এইরূপ বলিতে ও বিশ্বীস করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরের 
গমন।গমন ও জন্মমরণ কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা । এতদ্দার! বুঝিতে 

হইবে যে, “ঈশা” প্রভৃতিও ঈশ্বরের অনতার নহেন। কারণ রাগ, দ্বেষ। ক্ষুধা 

তৃষ্কা, ভয়, শোক, সুখ, হুঃখ, জন্ম এসং মৃত্যু প্রভৃতি গুণ ও ধর্ম বিশিষ্ট 
বলিয়া তাহার। মনুষ্য ছিলেন। 

(প্রশ্ন )--ঈশ্বর তাহার ভক্তরদিগের পাঁপ ক্ষমা! করেন কিনা ? (উত্তর )-- 
না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে তীহার ম্যায় নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে 

মনুষ্যগণণ্ মহাপাপ হুইয়। যাইবে। কেনন। শ্গমীর কথ। শুনিয়াই তীহার। 

পাপকর্্ে নির্ভীক ও উৎসাহী হইয়া! উঠে। রাজা! অপরাধীদিগকে ক্ষম। করিলে 
তাহার উৎসাহের সহিত আরও গুরুতর পাপ করিতে থাকিবে । কারণ রাজা 

তাছাদ্দের, অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহাদ্দের এই ভরস। যে, রাজার সম্মুখে 
কৃতাঞ্জলি হইয়। দাড়াইলে রাঁজ। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা! করিবেন। ফলে 
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যারা অপরাধ করেনা, তাহারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃস্ত হইবে । হুতরাং সকল 
কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্ধা, ক্ষম! করা নহে। 

রা (প্রশ্ন )__জীব কি বস্ত্র না পরতন্্র? (উত্তর )--নিজ কর্তব্য কর্ণ ম্বতক্র 

কিন্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থায় পরতন্্র। “ম্বতম্ত্ঃ কর্তা” ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র। 

যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন ভিনিই কর্তা । (প্রশ্ন )-স্বতগ্র কাহাকে বলে? 
( উত্তর )--শরীর, প্রাণ, ইন্জ্রিয় ও অগ্তঃকরণাদি যাহার অধীন থাকে। স্বতন্ত্র 

না হইলে পাপপুণ্যের ফল প্রাপ্তি কখনও হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
ভূত, স্বামী ও সেন। সেনাধাক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণ। অনুসারে যুদ্ধে বন্ধ মনুষ্যকে 
বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় ন!। সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণা ও অধীনতায় 

কা্যসিদ্ধি হইলে জীবকে পাপপুণ্য স্পর্শ করে না। প্রেরয়িতা পরমেশ্বর তাহার 

ফলভাগী। স্বর্গ নরক অর্থাৎ স্থখ এবং ছুঃখের প্রাপ্তিও পরমেশ্বরেরই হইবে । ষেমন 

কোন হত্যাকারী কোন শস্ত্র বিশেষ দ্বার! হত্যা! করিলে ধৃত হইয়া! দগ্ডভোগ করে 

শপ দগ্তভোগ করেনা, সেইরূপ পরাধীন জীব পাপপুণ্যেরও ভাগী হইতে পারেন1। 

অতএা জীব নিঞ্জ সামর্থানুলারে কন্মা করিতে স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন পাপকর্মম 
করিলে সে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরম্ন্ত্র হইপা পাঁপের ফলভোগ করে। 
স্থৃতরাং কণ্ম বিষয়ে জীব ন্বতন্ত্র, কিন্তু পাপের ছঃখরূপ ফলভোগ বিষয়ে পরতন্র। 

(প্রশ্ন )-_-যদ্ি পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিতেন এবং সামর্থ না! দিতেন তবে জীব 

কিছুই করিতে পারিত না। অতএন পরমেশ্বরের প্রেরণ! দ্বারাই জীব কম্ম করে। 

(উত্তর )__জীব কখনও উৎপন্ন হয় নই, সে অনাদ্ি। কিন্ত জীব জগতের উপাদান 

কারণ (পরমাণু ) ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বরের ন্যার অনাদ্দি। পরমেশ্বর কর্তৃক 
জীবের শরীর ও ইন্ড্রিয়গোলক স্য্ট হইয়াছে । কিন্তু এ সকল জীবের অধীন। 
যর্দি কেহ কায়-মন-বাক্যে কোন পাপপুণ্য করে, তবে সে নিজেই তাহার ফলভোগ 

করে ঈশ্বর নহে। মনে করুন, কোন কর্মকার কোন পর্ববত হইতে লৌহ বাহির 
করিল। কোন ব্যবসায়ী সেই লৌহ গ্রহণ করিল। অপর একজন কর্মকার 
তাহার দোকাঁন হইতে লৌহ লইয়া! তদ্দার1 তরবারি প্রস্তুত করিল। কোন 

সৈনিক তাহার নিকট হইতে তরবারি লইয়া তদ্দবার! কাহাকেও হত্য। করিল। 
এস্থলে লৌহের উৎপাদন কর্তা, গ্রহীতা, তরবারি-নিন্নাত। এবং তরবারিকে রাজ। 

দণ্ডদান করেন নাঃ কিন্ত তরবারি দ্বারা যে হত্যা করে তাহাকেই দগুদান করেন। 

সেইরূপ শরীরাদির স্্িকর্তা পরমেশ্বর শরীরাদি দ্বারা কৃতকর্মের. ফলভোগ 
পি পর সপ 

করেন না॥ কিন্তু জীবকেই ভোগ করাইয়1 থাকেন। যদি পরমেশ্বর কর্ণ করাইতেন। 
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তৰে কোন জীব পাপ করিত না। কারণ পরমেশ্বর পবিত্র ও ধণ্মময় বলিয়। 

কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণ! দেন না। সুতরাং জীব নিজ কর্মে স্বতন্ত্র। 

যেরূপ জীব শ্বীয় কর্ণ করিতে স্বতন্ত্র সেইরূপ পরমেশ্বরও.নিজ কর্ণ স্বতন্ত্র 
(প্রশ্ন )-_জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং গুণ-কর্্ম-স্বতাব কিরূপ ? 

( উত্তর)--উভয়েই চৈতগ্যস্বরূপ। উভয়ের স্বভাব পবিত্র । উভয়েই অবিনাশী 
এবং ধর্ম্পরায়ণতা প্রভৃতি গুণযুক্ত কিন্তু স্থগ্িস্থিতি-প্রলয়, সকলের নিয়ন্ত্রণ 
এবং জীবদ্দিগকে পাপপুণোর ফলদান প্রভৃতি ধর্ম্ান্থমোদিত কণ্ম পরমেশ্বরের | 

আর সম্তানোতপত্তি, সন্তানপালন এবং শিল্পবিষ্ভ প্রভৃতি উত্তম অধম কন্ম্ন জীবের। 

নিত্যজ্ঞান, আনন্দ এবং অনন্ত বল প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ। আর জীবের-_ 

ইচ্ছাছেষ প্রযতন্থখছুঃখজ্ঞানান্সাত্মনো লিঙ্গমিতি | 
হ্যায় সুৎ | ( অ* আৎ ১। সুণ ১০ )। 

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ হৃখছুঃখেচ্ছাছেষে৷ 
প্রযত্বাশ্চাত্মনে। লিঙ্গানি। বৈশেষিক সুত। (অত ৩। আ ২। সু" ৪)॥ 

( ইচ্ছ। ) পদ্দার্থ সমুহের পাইবার অভিলাষ; (দ্বেষ) হছুঃখাদি প্রাপ্তির 
অনিচ্ছ। অর্থাৎ বেরভাব; (প্রযত্ব) পুরুষকার ও বল; (ছ্থুখ) আনন্দ; 
(ছঃখ) বিলাপ ও অপ্রসন্নত। ; (জ্ঞান) বিবেক ও চিনিতে পারা--এই 
(ম্যায় ও বৈশেষিকে ) এবরূপ; কিন্তু বেশেষিকে (প্রাণ ) প্রাণ বায়ু বহির্গত 

করা; (অপান) প্রাণকে বাহির হইতে ভিতরে আন; (নিমেষ) চক্ষুর 

পলকপাত; (উম্মেষ) চক্ষু উল্মীলন করা; (মন) নিশ্চয় স্মরণ ও 

অহঙ্কার করা; (গতি) চলন; (ইন্দ্রিয়) সমঘ্ত ইন্জ্রিয়ের পরিচালনা ; 

( অস্তরবিকার ) ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষুধা তৃষা হর্ষশোকাদি অনুভব করা; 
জীবাত্মার এই সকল গুণ পরমাত্মার গু৭ হইতে পৃথক্। এই সকল গুণঘ্বারাই 
আত্মার প্রতীতি করিবে। কারণ আত্মা শ্কুল পদার্থ নহে। আত্মা যতকাল 

দেছে থাকেঃ ততকাল পর্যস্ত এই গুণও প্রকাশিত থাকে । কিন্তু আত। 

দ্বেহত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলে এই সকল গুণও দেহে থাকেনা । যাহ থাকিলে 
যাহা থাকে এবং যাহা না থাকিলে যাহ। থাকেন৷ তাহাই তাহার গুণ। যেমন 

প্রদীপ সূরধ্যাদি ন। থাকিলে আলোক থাকেনা কিন্তু থাকিলে থাকে । সেইরূপ 
গুণ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইয়। থাকে । 

( প্রশ্ন )--পরমাক্ম। ভ্রিকালদর্শা সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। 

তিনি যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, জীব সেইরূপই করিবে। ম্থতরাং জীব স্বতন্ 
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নছে। আর ঈশ্বর জীবকে দণ্ডও দিতে পারেন না। কারণ তিনি নিজজ্ঞান 
দ্বারা যেমন শির্ধারণ করিয়াছেন, জীব সেইরূপ করিতেছে । ( উত্তর )-_ঈশ্বরকে 

ত্রিকালদর্শা, বলা মূর্খতা । কারণ, যাহা হইয়া থাকে তাহাকে অতীত, 
আর বাহা হয় নাই অথচ হইবে তাহাকে ভবিষ্যতৎকাল বলে। পরমেশখ্বরের 
কি কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! বিষ্কমান থাকেনা, অথবা! কোন জ্ঞান হয় নাই, 
কিন্তু পরে হইবে? পরমেশ্বরের জ্ঞান সর্ববদা। একরম ও অথপগ্ডিত ভাবে বর্তমান 
থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতকাল জীবের জন্য। জীবের কর্খসাপেক্ষ ত্রিকালজ্ঞতা 

ঈশ্বরে আছে ভাবে বটে কিন্তু স্বতঃ নাই। জীব ন্বতন্ত্রভাবে যেমন কর্ম করে, ঈশ্বর 
সর্ববজ্ঞতা দ্বারা সেইরূপ জানেন। আর ঈশ্বর যেমন জানেন, জীব সেইরূপ করে। 

অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞান ও ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্্র। 
জীব কিঞ্চিত বর্তমান কণ্্ করিতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান অনার্দি। ম্থুতরাং 
তাহার কর্জ্ঞানের ম্যায় দণ্ডচ্ঞানও অনার্দি। তাহার উভয় জ্ঞানই সত্য। 

কর্মমজ্ঞান সত্য, কিন্তু দগ্ডজ্ঞান মিথ্যা, এইরূপ কি কখনও হইতে পারে? ম্তরাং 

এ নিষয়ে কোন দোষ ঘটে না। 

(প্রশ্ন )-_-জীব শরীরে ভিন্ন বিভূ অথবা পরিচ্ছিন্ন ? 

(উত্তর )-বিভু হইলে জাগ্রত, স্বপন; স্ুযুণ্ডি, জন্ম-মরণ, সংযোগ-বিয়োগ এবং 
যাতায়াত কখনও হইতে পারিত না। এইজগ্া জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ এবং অল্প 

অর্থাৎ সুক্মম। আর পরমেশ্বর সৃক্মমাতিসৃক্ষ, অনস্ত, সর্বজ্ঞ এবং সর্ববব্যাপক 
স্বরণ । সুতরাং জীদ এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ । 

(প্রশ্ন )-_যে স্থানে একটি বস্ত থাকে, সে স্থানে অপর একটি বস্ত থাকিতে 
পারে না। ম্বুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ সন্থন্ধ থাকিতে পারে, 
কিন্তু ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। (উত্তর )--এই নিয়ম সমান 

আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ঘটিতে পারে, অসম আকার বিশিষ্ট 

পদার্থের মধ্যে নে। যেমন লৌহ স্থূল এনং অগ্নি সৃক্ষম বলিয়া লৌহের 

মধ্যে অগ্নি ও বিদ্যুত ব্যাপক হইয়া উয়ে একই আকাশে অবস্থান করে, 

সেইরূপ জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা স্কুল এবং পরমেশ্বর জীব অপেক্ষ। সুক্ষ 

বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক 

সন্থন্ধের গ্যায়, সেব্য-সেবক, আধার-আধেয়, স্বামী-ভৃত্য, রাজা-প্রজা। এবং পিতা- 

পুত্র প্রভৃতি সন্বন্ধও আছে । (প্রশ্ন) যি পৃথক্ পৃথক্ হয়, তবে :-- 

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥১॥ অহং ব্রন্ধান্মি ॥২॥ ততুমদি ॥৩॥ অয়মাত্বা ব্র্গ ॥8॥ 
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তবে বেদের এই মহাবাক্য গুলর অর্থ কি? (উত্তর)--এগুলি বেদবাক্যই 

নে, কিন্তু ত্রাহ্গণগ্রন্থের বচন। এইগুলি মহাবাক্য বলিয়া কোন সত্য 

শান্তে লিবিত হয় নাই। অর্থ-(অহম্) আমি (ব্রহ্ম) অর্থাৎ ত্রহ্ষস্থ 

( অস্মি) আছি। এখানে তাতুস্ছ্যোপাধি। যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশন্ডি” মঞ্চগুলি 

ডাকিতেছে। মঞ্চ জড় পদার্থ, এ সকলের ভাকিবার সামর্থ্য নাই। এইজন্ 

মঞ্চস্থ মনুষ্য ডাঁকিতেছে। সেইন্নূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। যদ্দি কেহ 

বলেন যে, সকল পদ্ধার্থই ত ব্রঙ্গাস্থ, তবে জীবকে ব্রহ্ষস্থ বলাতে বিশেষ কি বল! 

হুইল ? ইহার উত্তর এই ধে, সকল পদার্থ ব্রঙ্মস্থ বটে, কিন্তু জীব যেমন সাধর্থ্যযুক্ত 

ও নিকটস্থ, অন্য কিছু তত্রপ নছে। আর জীবের ব্রন্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং 

মুক্তিতে জীব ব্রহ্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে । এইজন্ ব্রন্মের সহিত জীবের 
তাতস্থ্য এবং তৎসহচারিতোপাধি, অর্থাৎ জীব ত্রহ্ষমের সহচারী। অতএব 

জীব এবং ত্রহ্ম এক নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলে “আমি ও এই ব্যক্তি 

এক” অর্থাৎ অবিরোধী, দেইরূপ যিনি সমাধিস্থ অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রেমে বদ্ধ 
হইয়া তাহতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, “আমি এবং ্রদ্ধ. এক 
অর্থাৎ অবিরোধী, অর্থাৎ এক অবকাশস্থ”। যিনি পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম- 
স্বভাবানুষায়ী নিজের গুণ-কর্মম-স্বভাব গঠন করেন, তিনি সাধর্ম্য বশ্তঃ ব্রহ্ষের 
সহিত এক বলিতে পারেন। (প্রশ্ন )-আচ্ছা, তবে এই বাক্যের অর্থ 

কিরপে করিবেন? (তত) ব্রহ্ম (ত্বম্) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব! 
(ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রন্ম (অসি) হও। (উত্তর)--তুমি “তত” শবের 
দ্বারা কি বুবিতেছ ? এক্রক্ষ”। তবে ব্রক্ষপদের অনুবুত্তি কোথা হইতে 
আনিলে? 

সদেব সোম্যেদমগ্র আমীদেকমেবদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম ॥ 

( গ্রশ্ন )-পুর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে। 

( উত্তর )--তুমি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ দেখও নাই। দ্েখিয়। থাকিলে 

'জানিতে সেখানে ব্রহ্ম শব্দের পাঠই নাই। এমন মিথ্যা বলিতেছ কেন? 
ছান্দোগ্যে ত ৫ 

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়মূ ॥ 

(ছা প্র ৬। খণ ২। মণ ১)। 
এইরূপ পাঠ আছে। সে স্থলে ব্রহ্ম শব্দ নাই | 
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( প্রশ্ন )--তবে আপনি “তৎ” শব্ধ ঘারা কি গ্রহণ করিতেছেন ? ( উত্তর )-- 

“ন য এযোণিম! ॥ এতদাত্মযমিদ৮ সর্ববং তৎসত্যগ স আত্মা তত্বমসি 

শ্বেতকেতো! ইতি” ॥ ছান্দো০ (প্র ৬1 খণ ৮। মণ ৬৭)॥ 
হে প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতো! মনেই পরমাত্ম। জানিবার যোগা। তিনি 

অতীব সুন্মম এবং সমস্ত জগণ্ড ও জীবের আত্ম । তিনিই সত্যন্বর্ূপ এবং নিজেই 

নিজের আত্মা । 
তদাত্মকস্তদন্তর্য্যামী ত্বমসি ॥ 

তুমি পেই অন্তর্ধামী পরমাত্মার সহিত যুক্ত। এই অর্থই উপনিষদের 
অবিরুদ্ধ। কারণ 2-- 

য আত্মমি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোয়মাত্ম। ন বেদ যস্তাত্সা শরীরমৃ। 
আত্মনোন্তরোয়ময়তি সত আত্মাস্তর্যাম্যস্বতঃ | 

ইহ| বৃহদারণাকের বচন। মহধি যাজ্বন্ধা স্বপ্ন পত্বী মৈত্রেয়ীকে 
বলিতেছেন--হে মৈেঞ্ঞেযি ! যে পরমেশ্বর আত্ম! অর্থাৎ জীবের মধ্যে অবস্থিত 

এবং জীবাতা! হইতে পৃথক্, যৃঢ় জীবাক্মা জানেন৷ যে, সেই পরমাত্মা তাহার 
মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। জীবাত্ম। পরমেশ্বরের শবীর, অর্থাৎ যেমন শরীরের 
মধ্যে জীব থাকে, সেইরূপ জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ব্যাপক রহিয়াছেন। তিনি 

জীবের পাপ-পুণোর সাক্ষিরূপে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া! জীবকে পাপ- 
পুণ্যের ফল দান করেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই অবিনাশিস্বরূপ আত! 
তোমারও অন্তর্যযামী। অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। তীহাকে 

তুমি জান। 
এ সকল বচনের কি কেহ অগ্রূপ অর্থ করিতে পারেন? “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” 

অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, তখন তিনি বলেন, “ঘিনি 
আমার মধ্যে ব্যাপক, সেই ব্রহ্গই সর্বত্র ব্যাপক” । এইজন্য আজকাল যে সকল 

বেদান্তী বলেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক, তীহার। বেদান্তশাক্জ জানেন না। (প্রশ্ন) 

«অনেন আত্মনা জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। 

(ছাৎ প্র“ ৬। খৎ ৩। মণ ২)॥ তৎস্যষ্ট! তদেবানুপ্রাবিশৎ | ( তৈতিহীয়, 

ব্রহ্মাণৎ অনুৎ ৬।)॥ 

পরমেশ্বর বলিতেছেন,-আামি জগত এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে 

ব্যাপক ও জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হুইয়। নাম ও রূপের ব্যাখ্য। করিব । 



২০৮ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

পরমেশ্বর এ জগৎ এবং শরীর নিশ্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
ইত্যার্দি শ্রুতির মগ্রূপ অর্থ কিরূপে করিবেন ? 

( উত্তর)__মদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে, তবে কখনও এরূপ 
জনর্থ করিতে না । কারণ, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এক প্রবেশ, অন্ত অনুপ্রবেশ 

অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ বলা হয়। পরমেশ্বর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়! জীবের মধ্যে 

অনুপ্রবিষটের শ্যায় থাকিয়া বেদঘ্বার। সমস্ত নাম রূপা্দি বিছা প্রকাশ করেন। 
তিনি শরীরের মধ্যে জীবকে প্রবিষ্ট করিয়া স্বয়ং জীবের মধ্যে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া 
আছেন। তুমি “অনু” শব্দের অর্থ জানিলে এইরূপ বিপরীত অর্থ 
কখনও করিতে না। (প্রশ্ন )-- 

«মোহয়ং দেবদতে। য উষ্ণকালে কাশ্ঠাং দৃষ্টঃ স ইদানীং প্ররৃট্দময়ে 
মথুরায়াং দৃশ্যাতে ॥% 

অর্থা যে দেবদত্তকে গ্রীক্ষকাঁলে কাশীতে দেখিয়া ছিলাম, তাহাকেই বর্ষাকালে 

মথুরায় দেখিতেছি। এস্থলে কাশীদেশ ও গ্রীক্মকাল পরিত্যাগ পূর্বক 
শরীর মাত্রকেই লক্দ্য করিয়। দেবদন্ত লক্ষিত হইতেছে । সেইরূপ এই ভাগ- 
ত্যাগলক্ষণ দ্বার ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া, উপাধি এবং জীবের এই 

দেশ-কাল-অবিষ্ভ ও অল্পজ্তা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতনমাত্র লক্ষ্য 

করিলে একই ব্রহ্ম বস্তু উনয়ন্র লক্ষিত হয়। এই ভাগত্যাগলক্ষণ। অর্থাৎ 

কিঞ্তগ্র€ণ ও কিঞ্চিৎনর্জনদ্বার| যেমন ঈশ্বরের সর্বহ্হাদি বাচ্যার্থ ঈৰরের 
এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বা্দি বাচ্যার্থ জীবেরই চেতনমাত্র লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে 

অছৈত সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি? 
(উত্তর , প্রথমতঃ তুমি কি জীব এবং ঈশ্বরকে নিত্য মনে কর, 

না আনিত্য মনে কর? 

(প্রশ্ন) এই উভয়কে উপাধি জন্য কল্লিত বলিয়া অনিত্য মনে করি । 

. (উত্তর )--সেই উপাধিকে নিত্য অথবা আনত্য মনে কর ? 

(প্রশ্ন )-মামাদিগের মতে 8 

জীবেশে। চ বিশুদ্ধাচিদ্বিভেদস্ত তয়োদ্য়োঃ। 
অবিচ্1! তচ্চিতোর্ষোগঃ ফড়ম্মাকমনাদয়ঃ ॥১॥ 

কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ | 

কার্ধ্যকারণতাং হিত্ব! পূর্ণ বোধোহবশিষ্যতে ॥২। 



সপ্তম সমুল্লীস ২০৯ 

ইহা “সংক্ষেপশারীরিক” এবং ৭শারীরিকভাস্তের” কাত্সিকা। আমর! 
বেদবাস্তিগণ ছয় পদার্থ অর্থাৎ প্রথম জীব, দ্বিতীয় উশ্বর, তৃতীয় ব্র্ষ, চতুর্থ জীব 
ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, পঞ্চম অবিষ্যা অজ্ঞান এবং ষষ্ঠ অবিস্তা ও চেতনের যোগ-- 
এই সকলকে অনার্দি বলিয়া মানি। কিন্তু এক ব্রন্ধই অনাদি অনস্ত, আর 
অন্য পাঁচটি অনাদি সাস্ত, যেমন প্রাগভাব। যতকাল অজ্ঞান থাকে, ততকাল 
পর্যযস্ত এই পাঁচ থাকে এনং এই পাঁচের আর্দি বিদ্বিত হয় না, এই অস্ত 
অনাদি । জ্ঞান হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্থ ইহাকে সাস্ত অর্থাৎ 
বিনাশশীল বলে। 

( উত্তম )__তোমাদের পূর্বেবাক্ত এই ছুই শ্লোকই অশুদ্ধ। কারণ, অবিষ্ভার 
যোগ ব্যতীত জীব এবং মায়ার যোগ ব্যতীত্ত ঈশ্বর তোমাদের মতে সিদ্ধ হইতে 

পারেনা । অতএব “তচ্চিতোর্যোগ:৮, যে ষ্ঠ পদার্থ তোমরা গণন। কঙ্গিয়াছ, 
তাহা রহিল না। কারণ, সেই অবিস্তা ও মায়া, জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ 

হইয়া গেল। আবার ব্রহ্ম এবং মায়! অথবা অবিষ্ভার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর সিদ্ধ 

হুইতে পারেনা । হ্থতরাং ঈশ্বরকে অবিস্ভা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক গণনা 
করা বুথ! । হ্বুতরাং তোমাদের মতানুমারে কেবলমাত্র ছুই পদার্থ অর্থাৎ 

ব্রদ্ম এবং অবিষ্তা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয়টি নহে। আর অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, 
বুদ্ধ, মুক্ত-্বভাব এবং সর্বব্যাপক ত্রন্দে অজ্ঞান পিদ্ধ হইলেই তোমাদের 
কাধ্যোপাধি ও কারণোপাধি হইতে জীব ও ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। 

যদি তাহার এক দেশে স্বশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অঙ্ঞান অনার্দি সর্বত্র 

ক্বীকার কর, তবে সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারেন না। একদেশে অজ্ঞান 

মানিলে ইহা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইতস্তত; যাতায়াত করিতে থাকিবে। 

যে যে স্থানে যাইবে সে সে স্থানের ব্রঙ্ধ অন্জান এবং যে যে স্থান ত্যাগ 

করিবে গঞ্জ সে স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবেন। স্থুতরাং কোন স্থামের 

ব্রহ্মাকে অনা্ধি শুদ্ধ এবং জ্ানী বলিতে পারিবে না। আর যে ব্রঙ্গ অঙ্ঞানের 

সীমায় থাকিবেন তিনি অজ্ঞানকে জানিবেন। তাহাতে বাছিরের এবং ভিতরের 

ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে । | | 

যদি বল, খণ্ড খণ্ড হইলে, অখণ্ড না হইলে ব্রন্মের ক্ষতি কি? তবে 

তিনি অখণ্ড রহিলেন ম!। যদি অখণ্ড হন, তবে তিনি অজ্ঞান নহেন। 

পুনশ্চ, জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও গুণ বলিয়া! কোন জরব্যের সহিত নিত্য 
সম্ন্ধ যুক্ত হুইয়া থাকে । যদি তাহা হয়, তবে লমবায় সন্বন্ধ হওয়ায় কখনও 

২৮ 



৪১০ গঙ্যা র্গ্ররা শঃ 

অন্িত্য হইতে পারেন।। আবার ঘের শরীরের একদেছে ভ্রগ হইলে লর্বহত্র 
দা রিষ্কার লাভ করে নেই একদেশে অক্ঞঞান, আধ, ছাঃখ এবং কের 
উরান্ধি হইলে দমজ্ ব্রক্ষের দঃখাদির আনব দ্বারাই মি করর্যেক্পাধি 
অর্থাৎ, অুন্তংররণের উগাধির যোগ বশডঃ ব্রজ্ধকে জীব মনে কর, জবে 
ছিন্রোর। করি, ব্রক্ম কি ব্যাপক অব পরিজ্ছিম ? মদদি বল অন্ম ব্যাপক ও 
উপ্লাধি পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ এক্।দ্শী ও পৃথক্ পৃর্ণকূ, তরে অক্ধঃকরণ গডিনীরা 
ন্ স্থিতিশীল ? 

( উত্তর )--গতিশীল। 

( প্রশ্ন )স্অন্তঃকরণের পহিত বর্ষ গমগপাগন্জন ক্ষংরন অথবা ন্মির থাকেন 1 

€ উদ্ধন্ব)-্-স্হির দাক্েন। 
(প্রশ্ন )অজ্জজকরণ মে যে স্কান ত্যাধ করিরে ফেলে স্বানের ক্রুদ্ধ রস” 
রহিত এবং থে য়ে স্থানে যাইবেন য়ে মে স্বানের গন্ধ ব্রহ্মা অন্রাম হবু 
থ্বাক্ষিরেন। এই কূপ ব্রক্ষ ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী এরং ক্ষথে ক্ষণে অভ্তান হইকে 
ধাকিব্নে। ইহাতে মোক্ষ এবং রন্ধন ক্ষণস্থায়ী হইবে । আবার ম্বেমন একের 
দু রম্ত আস্তে স্মরণ রুরিতে পারেনা, মেইন্ধপ গক্ককল্যে দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তবব! 
বিষুয়ের ভরা থাক্ষিতে পারে না। কারগ্ যে লঘয়ে দর্থন বা আনণ হইস্বাছির, 

তাহা জনা দ্বেশ ও অন্ক কাল এবং যে সময়ে স্মরণ কৰর। হয়, তাহা অঙ্ক 

দেশ ও অন্ত কাল। 

যদি বধ যে, ব্রদ্ধা এর, তাহা হইলে ব্রন্ধ সর্বজ্ঞ নহে কেনা যদি 

রূল যে, অন্ত্ঃকরণ তিন্ন ভিন্ন তরে ব্রক্ষও দ্িষ্র ভিন্ন হইয়া পড়ে, ছা 
হুইুলে উহ ভ্ড়। উহাতে জ্ঞান হইতে পারে না। য়ঙ্ছি বল যে কেবল 
ঝন্মের অথুবা কেবল অন্ধঃকণেরই তাৰ হয় না, কিন্তু অন্তংকরগন্থ চিদাভারমর জান 

হই্ম। থরে, তাহা হইলেও অন্থঃকরথ ছ।র। চেতনেরই জ্ঞান হইল, জু 

তাহ! নেতার অল্প অল্পজ্ঞ হইবে নন? সুতরাং কারণোপাহি ও জার্যোপাধির 

ঘোগরবশতঃ- ব্রচ্ছৎ জীব এবং ঈশ্বর জিদ্ধ কর। মাইবে না। কিন্তু ঈশৰ 

নাম ব্রন্ষের এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অনাদি, অন্ুৎপন্ন ও জস্ততন্বরূণ জীবের বায 

জীর। যদি বহু ষ» চিদ্বাতাষের নান জীব, তবে তাহা ক্ষণ্তরুর হওয়ায় নু হইয়া 
যার | তান হই মোক্ষনুখ ভোগ করিবে কে? অতুএর ত্র কখনও 
জীর এরং জীব কখনও ব্রহ্ম ছে, হয় নাট এবং হইবে না। ৰ 

.. (প্রশ্ন 1--তব্“সদেব লোম্যেবমঞ্জ  সাঙীদেক্কমেবান্িতীয়ম্” ছার্দ্বাগ্যৎ 
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আইৈগলিতি ক্ষিন্ধপে হটযে ? জাদান্গের মতে ত শ্রঙ্গ হইতে পৃ কোন 
সন্কান্তীয়, বিজান্তীয় এবং স্বগত অবদ্পবসমুছের তেদ লা থাকাতে আক বেজ্ধাই 

লিদ্ধ হুয়। জীব ক্সন্য হইলে অদ্বৈতাসন্ধি কিরপে হইতে পারে ? 
( উদ্ধার )- এই ভ্রমে পড়িয়া ভয় গাইতেছ কেন 1 বিশেষত বিশেঘণ বিভা 

বদ কি ভাছাও জান। হি বল, “ত্যাবর্তকং হিশেবণং ভ্তবভীতি”, বিশেহণ 

ভেকারক হর তবে, প্গ্রবর্তকং গ্রকাশকমপি খিশেষণং ভবভীতি”, ধিশেষণ 
যে প্রবর্তক এবং প্রকাশক হয়, তাছাও স্বীকার কর। 

ডাছ। হইলে বুঝিতে হইবে যে, অদ্বৈত ফিশেবণ অন্ষের | ইহাতে ক্যাব 
ধর্ম এইরূপ যে অদ্বৈত বন্ধ ব্রচ্মকে যাবতীয় জীব ও তত্ব হইতে পৃথক ক্ধিডেছে 
এবং বিশ্ষণের প্রকাশক ধশ্ম দ্বার! ব্রঙ্গের একত্ব প্রতিপাদ্দন করিতেছে । উদ্দাহরণ 
স্বরূপ, “অশ্মিন্লগরেহঘ্বিতীয়ো ধনাটঢ্যো দেবদত্বঃ। অস্যাং সেনায়াম দ্বিতীয়ঃ 

শূরবীরে বিক্রমসিংহঃ” । কেহ কাহাকেও বলিল যে, এই নগরে দেবদত্ব অদ্ভিতীয় 
ধর্নাঢ্য এবং বিক্রদসিংহ এই সেনার মধ্যে আদ্ধিতীয়্ শুরবধীর | গ্রতন্থারা সিদ্ধ 
হইল যে, এই নগরে দেবদত্তের সদৃশ জন্ ধনাঢ্য ও এই লেনার মধ্যে বিক্রমলিংছের 
ভার শুরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই, ভাপেক্ষা নিকট আছে বটে। তঞ্্যতীত পৃথিবী আদি 
জড় পদার্থ পম্থাঙ্গি প্রাণী এ৭ং বৃক্ষাধিও জাছে। এই সকলের লিধেধ হইতে 

পারেনা । সেইকপ অঙ্গের লদৃশ জীব অথবা! প্রকৃতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা 
নিষ্বষ্$ আছে বটে। 

এডন্বারা লিন্ধ ছইল যে, ব্রজ্ধ সর্ধঘধা! এক, কিন্ত জীব এবং প্রস্কতিন্থ শষ 

অনেক । এ লকল হইতে পৃথক করিয়া ত্রচ্মের একত্ব পতিপাদক অন্বৈত অব 
অস্থিতীয় শন্ঘ বিশেষণ । ইহাতে জীব অথব। প্রকৃতির এবং ক্ার্যরপ জগড়ের 

জন্ধাব গ নিষেধ হইতে পারে না । কিন্তু এ লকল জাছে, তবে এ লকল অঙ্গের 

ভুগ্য নছে। ইঞাতে অদ্ৈভলিদ্ধি অথবা ঘত্তপিত্ধির ব্যতিক্রম ছয় না। 
অপ্রিয় ছইও না, চিন্তা কর+ বুঝ । 

(প্রশ্ন )---ক্দের সৎ, টি এখং আনন্দ আর জীববর অন্ভি, ভাতি এবং প্রিয় 

জপ দ্বারা একন্ব হইডে পারে । তবে খগুস করিন্েছেন কেল ? 
( উদ্ধর )-কিঞিত লাঁখন্য থাকিলেই একত্ব গুইতে পারে না। ফোন পৃথিবী 

জড় ও দৃষ্ঠটমান। দেইনাপ জগ এহং জগ্রি জাদিও জড় ও দৃষ্ঠদান। কেধল 

এইজ হলিচেই একত্ব সিক্ধ ছয় না। এই লকলের অ্যে বৈষশ্দ্য তে ফাক 
জার্খাৎ নিক্ুন্ধ ধর্প। যেগল গক্ষ, রপ্মত। ও করিদন্ব পুতি পৃথিবী গুণ, এবং 
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রস, ভ্বন্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি জলের ধর্ম এবং রূপ ও দাহুকত্ব প্রন্ভৃতি অগ্নির 

ধর্ম । এ সকলের মধ্যে একত্ব নাই। যেমন মনুষ্য ও কীট চক্ষু দ্বারা দেখে, 

মুখ দ্বারা আহার করে এবং পদ দ্বারা যাতায়াত করে ; তথাপি মনুস্ের আকৃতিতে 

পদদ্বয় এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদ বশতঃ একত্ব হইতে 

পারে না। সেইরূপ পরমেশ্বরের অনস্ত জ্ঞান, আনন্দ, ৰল, ক্রিয়া, অভাব 

ও ব্যাপকত্ব জীব হইতে ভিন্ন, এবং জীবের অল্প জ্ঞান, অল্প বল, অল্প স্বরূপ, 

সব ভ্রান্তি ও পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অতএব সত্বীব ও 

পরমেশ্বর এক নহে, কেনন! ইহাদের স্বরূপও € পরমেশ্বর অতীব সুক্ষম এবং জীব 

গরমেশ্বর অপেক্ষা! কিছু স্থুল হওয়ায় ) ভিন্ন। (প্রশ্)-- 

অথোদরমন্তরং কুরুতে। অথ তম্ত ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়াদৈ ভয়ং 
ভবতি ॥ 

ইছা! বৃহদারণ্যকের বচন। যিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অল্লমাত্রও ভেদ বুদ্ধি 
রাখেন, তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। কারণ, ভয় অন্য হইতেই হইয়! থাকে। 

( উত্তর )--ইহার অর্থ এইরূপ নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যে জীব ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা! পরমাত্মাকে কোন দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়। মনে 

করে, অথব৷ তাহার আন্ঞ! ও গুণ-কণ্ম স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হয় অথব1 অন্য কোন 

মনুস্তের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হয়, সেই ভীত হয়, কেনন! দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের 
সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই--এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথব। কাহাকেও যদ্দি বলে 

“আমি তোমাকে কিছুই মনে করি না, তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে 

না” অথবা কাহাকেও কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে তবে সেই ব্যক্তি হইতে 

তাহার ভয় উপস্থিত হয়। আর সর্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই এক 

বলা হয়। যেমন লোকে বলে যে, *দেবদত্ব, য্জদত্ত এবং বিষ্ুণুমিত্র 
এক, অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে ম্তুখ এবং বিরোধ থাকিলে 

ছঃখ প্রাপ্তি ঘটে। (প্রন্থ)--ত্রক্ম ও জীবের সর্বদা একত। ও অনেকতা থাকে 

অথবা কখনও উভয়ে মিলিয়। এক হইয়া বায় ব! ধায় না? (উত্তর )--ইছার 

পূর্বেধ এখনই কিছু উত্তর দিয়াছি। কিন্তু সাধর্শ্য অন্ব়তাবে একতা! হইয়া থাকে। 
যেমন আকাশ ও মূর্তদ্রব্যে জড়ত্ব থাকায় এবং কখনও পৃথক না প্রাকায় 
একতা এবং আকাশের বিভু, সুজ, অরূপ, অনস্তাদি গুণ ও মুর্তিমান পদার্থের 

পরিচ্ছিন দৃশ্যত্বাদি বৈধন্্যবশতঃ ভেদ হইয়। থাকে অর্থাৎ যেমন পৃথিবী আদি 
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পদার্থ আকাশ হইতে কখনও ভিন্ন থাকিতে পারে না কেনন। অস্বয় অর্থাৎ অবকাশ 

ব্যতীত মুর্তজব্য কখনও থাকিতে পারে ন| এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ ম্বরূপতঃ ভিন্ন 

হওয়ায় পার্থক্য মাছে । সেইরপ ক্রম ব্যাপক হওয়ায় জীব ও পৃথিবী আদি পদার্থ 

ক্ষ হইতে পৃথক প্রাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ একও হুইতে পারে না। 

যেমন গৃহ নিম্মাণ করিবার পুর্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মাটি, কাঠ, লোহা আছি 

পদার্থ আকাশেই থাকে, যখন গৃহ নিশ্মিত হুইয়। গেল তখনও আকাশেই 

বর্তমান রহিল এবং যখন নষ্ট হইয়া গেল অর্থাৎ সেই ঘরের সব অবয়ব 

ভিন্ন ভিন্ন দেশকে প্রাপ্ত হইল তখনও আকাশেই রহিল অর্থাৎ তিন কালেই 

আকাশ" হইতে ভিন্ন হইতে পারিল না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনও 

এক ছিল না, এক নাই ও এক হইবে না । এইরূপ জীব ও সংসারের সমস্ত পদার্থ 

পরমেশ্বরে ব্যাপ্য হওয়ায় পরমাত্মা হইতে তিনকালেই তিন্ন এবং ম্বর়ূপতঃ ভিন 

হওয়ায় এক কখনও হয় না। আজকালকার বেদাস্তিগণের দৃষ্টি কাণ। লোকের 

মত অন্বয়ের দিকে পড়িয়া ব্যতিরেক ভাব হইতে ছুটিয়া বিরুদ্ধ হইয়া 

গিয়াছে। এমন কোন দ্রব্য নাই যাহাতে সগুণনিগু'গতা, অস্বয়, ব্যতিরেক, সাধর্মা, 

বৈধর্শ্য ও বিশেষণ ভাব থাকে না । ূ 

( প্রশ্ন )--পরমেশ্বর সগ্ুণ অথব নিপুণ? 

( উত্তর )---উভয়্ প্রকার। 

( প্রশ্ন )-_ভাল, ছুই তরবারি এক কোষে কিরূপে থাকিতে পারে? একই 

পদার্থে সগুণত। এবং নিগ্চণত। কিরূপে থাকিতে পারে ? 

( উত্তর)__যেমন জড়ের রূপা্দি গুণ আছে কিন্তু চেতনের জ্ঞানাদি গুণ 

জড়ের মধ্যে নাই, সেইক্ূপ চেতনের মধ্যে ইচ্ছা! প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্ত রূপা 

জড়ের গুণ নাই। হুতরাং “যদ্গুণৈঃ সহ বর্তমানং তত সগুণম্, “গুণেভ্যো বঙ্িগগতং 

পৃথগ ভূতং তনিগুণম্৮ যাহা গুণবিশিষট তাহা সগুণ এবং যাহা গুণবিহীন 

তাহাকে নিপুণ ঘলে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণযুক্ত এবং অন্থ বিরোধী ৩৭ রহিত 

হওয়াতে সকল পদার্থ ই সগুণ ও নিগুণ। কেবল সপ্গণত্ব অথবা কেবল নিগুপিত্ব 

বিশিষ্ট কোন পদ্বার্থ নাই। প্রত্যুত একই পদার্থে সপ্তণত্ব ও নিগুপৃ্ 

ঈর্বর্দী থাকে । সেইরূপ পরমেশ্বরে শ্বীয় অনন্ত জ্ঞানঃ বল ইত্যাদি গুণ থাকাতে 

তিনি সগুণ; কিন্ত রূপাদি জড়ের এবং দ্বেষাদি জীবের গুণ না থাকাতে 

তিনি নিপুণ কথিত হন। | 

(প্রশ্ন )-_সংসারে নিরাকারকে নিগুঁণ এবং সাকারকে সঞ্চণ হলে। অর্থাৎ 
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যখন গরমেন্র জন্ম গ্রহথ রুরেন না, তখন দ্বিনি নিন্তউণ। বখদ লরসেছা 
গনতীর্9দ ছন। তখন তিনি লগ্ডুণ কথিত ছল । 

( উদ্তয় )--ইহ। কেবল জজান ও বিভা হীনদিগের কল্পনা দা । দ্েরা 
স্টা্গী যেখানে সেখানে বৃথা চীৎকার কারয়া খাকে। সঙ্গিপা 

মনুছ্যের নিরর্থক প্রলাপের স্যাঝ মুর্খদিগের কথ। জথব। তাহাদের লেখাকে স্বথ! মে 

কার! উচিত । 

( প্রশ্ন )---্পরমেশ্বর আনক্ত অথবা! বিরাগঘুক্ত ? 
( উত্তর )-_-উত্য়ই নছেন। কারণ নিজ অপেক্ষ1 ভিন্ন উত্তম বন্ধাডে আসন 

হইয়া! থাকে। পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছি্ম এবং পরদেশ্বর অপেক্। উত্তষ ফোন 
পার্থ হাই ভৃতকাং তীছাতে আসক্তি সম্ভব নহছে। জাবার, হিরি গ্রান্ 

বন্ত পরিত্যাগ করেন তাহাকে বিরাগী ৰলে। ঘেছেতু পরদেশর স্যাপক, 

এ্রইজন্ড ভিনি কোন বন্ধকে ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বর 
বিরাঙ্গীও দছেন। 

( গ্রশ্ন )--পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে কি না? 
( উত্তর )--তথাকধিত;ইচ্ছা নাই। কারণ, যাহার প্রাঞ্চিতে বিশেষ ভ্বুখ হইঞ্ছে 

পারে, সেইরূপ অপ্রাপ্ত উত্তম বস্ত্র অন্ত ইচ্ছ| হইয়া! থাকে। জঈশ্বন্ধ বিষয়ে 
তাহ লন্তব হইলে তাহার ইচ্ছ। থাকিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরের বোন ব্ত 
জপ্রাপ্ত নাই। জশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং পুর্ণজ্খজনক কোন পদ্ধার্থও লাই। 
এজন্য ঈশ্বরে সুখের অভিলাষ নাই। আ্তরাং তাহাতে ইচ্ছা! অন্তৰ নছে। 
কিন্তু লকল প্রকার বিভাদর্শন ও সব স্ষ্তির রচন! যাহাকে ঈক্ষণ বলে তাহা আছে। 
এই নল সংক্ষিপ্ বিষয় হইতেই সৎপুরুষগণ বিস্তার করিতে পারিবেন। 
রি বিষয়ে সংক্ষেপে এই লিখিত হইল । অন্তঃপর বেদ্বিষর লিখিত 

দূ অপাতক্ষন্ ন্্স্মাদপাকঘন। সাহকামি যন্ত লোদান্যখ াি- 

রসে! নুখমু। ত্তং ্ রুহি কতমঃ শ্বিদেব সঃ ॥ 

অথর্ব, কা* ১০। প্রপা' ২$। অনু | জা? হব ॥ 
যে পরদাক্ধ! হইতে খথেছ, যভূর্ষেহেদ, লামবেদ এবং জথর্থ্ঘবেদ ভ্াকাি 

হইয়াছে, তিনি কোন দেবতা ? ইহার ( উত্তর )--বিনি সকলকে সুতি কির ধারণ 

কদিতেছেন, লেই পরমান্ধা। ৷ 
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। 1 

ূরধাথাতথ্যতোধ্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাত্যঃ ॥ 

বজুৎ | অ ৪০। মণ ৮॥ 

ফিদি দূ, সর্ঘহব্যাপক, শুদ্ধ, লনাতন, নিয়াকার পরঘেপ্বর, ভিবি সনাতন 
জীবরূপী প্রজাদিগের কল্যাণার্থ যথার্থ রীতি অন্ুমায়ে বোছ্বারা সফল বিভ্ঞার 
উপদেশ প্রদ্দান করেন। 

( প্রশ্ন )স্পআপৰি পরমেশ্বরকে নিরাকার ন। সাকার মানেন? 
(উদ্তর)- নিরাকার মানি। 

( প্রশ্ন )--পরূমেশ্বর নিরাকার হইলে ত মুখ দ্বারা বর্ণোচ্চারণ ব্যতীত কিরূপে 

বেদবিষ্ভার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকিবেন? কেননা বর্ণের উচ্চারণে ভালু 

গ্রভৃতি স্থান ও জিহ্বার অবশ্য প্রযত্ব হওয়! আবশ্বাক। 
( উত্তর )--পরমেশ্বর সর্ববশক্তিমান্ ও সর্ববব্যাপক বলিয়। স্বকীয় ব্যাপ্তি ছার! 

জীরদিগকে বেদ্বিদ্ভার উপদ্ধেশ প্রদান করিতে তাহার মুখার্দি কিছুরই প্রয়োজন 
হয়না । কারণ মুখ ও দ্রিহব।দ্ি।রা বর্ণোচ্চারণ নিজের জন্তু নহে, কিন্তু অপরের 
বোধের জন্ক করা হুইয়। থাকে । মুখ ও জিহ্বার ব্যপার ব্যতীত মনে অনেক 

বিষয়ের বিচার এবং শব্দৌচ্চারণ হইয়। থাকে। অন্গুলিদারা কর্ণরন্র রুদ্ধ 
করিয়া দেখ ও শুন যে মুখ, জিহব। এবং তালু প্রভৃতি স্থান ব্যতীত বিব্ধপ 

কিরূপ শব্দ হইতেছে । সেইব্ণ ঈশ্বর অন্তর্যামীরূপে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। 
কেনরল অঙ্কে বুঝাইবার জঙ্থ উচ্চারণের প্রয়োধন। নিরাকার সর্ববব্যাপক 

পরমেশ্বর জীবন্থ স্বরূপে জীবাতআ্মায় স্বীয় অখিল বেদ বিষ্ভার উপদেশ প্রকাশ 

করেন। পুনরায় মনুম্ত তাহ! নিজমুখে উচ্ছ্ারণ করিয়া অপরকে শ্রবণ করাইয় 

থকে । এইবস্থ ঈশ্বরে পুর্বেরাক্ত দোষ ঘটিতে পারে ন|। 
(প্র্থ )--ঈশ্বর কবে কাহার আত্মায় বেদ গ্াকাশ করিয়াছেন? ( উত্তর )-- 

জন্নেঞ্ধ গ বেদে। বায়োর্ধজুর্বেবদঃ সুর্ধযাৎ সামধেদঃ ॥ 
শত*। (১১।৪।২।৩)॥ 

পরমাত্মা প্রথমে সৃষ্টির আদতে অগ্মি, বায়, আদিত্য এবং অঙ্গিরা__-এই সকল 
ধাধির আত্মায় এক একটি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । (প্রশ্ন) 

যে! বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পুর্ববং যো৷ বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ॥ 
( শ্বেতাশ্বণ । অত ৬। মণ ১৮) 



২১৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

ইহা উপনিষদের বচন। এই বচনানুসারে পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদোপদেশশ. 

প্রদান করিয়াছলেন। তবে, আবার অম্সি ইত্যাদি খষিদিগের আত্মায় তাহা 
করিলেন কেন ? 

(উত্তর)- ব্রহ্মার আত্মায় অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বেদপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 
দেখ! মনন কি লিখিয়াছেন $-- রা 

অগ্নিবায়ুরবিত্যন্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনমূ । 

ছদোহ যজ্জসিদ্ধ্যরথস্থগযজুঃসামলক্ষণমূ ॥ মনু (১। ২৩)॥ 

পরমাত্মা আদি স্যঙিতে মনুষ্যদ্দিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চারি 
মহধি দ্বার। ব্রহ্মাকে চারিবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রহ্ম। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য 
এবং অঙ্গিরার নিকট খক্. যঙ্জুঃ, সান এবং অথর্বববেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

( প্রশ্ন )--সেই চারিজনের মধ্যেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্যের মধ্যে 
করেন নাই, স্বতরাং ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন । 

(উত্তর )-_-সেই চারিজনই সব জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রাত্মা 

ছিলেন। তাহাদের সদৃশ অপর কেহ ছিল না । এই জন্য তাহাদের মধ্যেই পবিভ্র 
বিষ্ভার প্রকাশ করা হইয়াছিল । 

( প্রশ্ন )--কোন দেশী ভাষায় বেদ প্রকাণ না করিয়। সংস্কৃত ভাষায় কর! 

হইল কেন? 

( উত্তর )--কোনও দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। 
কারণ যে দেশের ভাষায় প্রকাশ করিতেন, মেই দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে 

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! সহজ হইত, কিন্তু অহ) দেশীয়দিগের পক্ষে ফঠিন হইত। 

এইজন্য সংস্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কত কোন দেশের 

ভাষ! নহে । আর বেদ-ভাষা অন্ সকল ভাষার মুন। সেই ভাষাতেই বেদ 

প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন ঈশ্বরের পৃথিব্যাি সৃষ্টি সকল দেশ এবং 
নকল দেশবাদীর জন্যই একবরূপ ও সকল শিল্পবিষ্ঠার মুস, সেইরূপ পরমেশ্বরের 

বিস্তার ভাষাও একরূপ হওয়া উচিত। তাহাতে সর্ববদেক্গীয লোকের অধ্যয়ন 

অধাপনায় সমান পরিশ্রম হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী মহেন। 
সংস্কৃত ভাষা! সকল ভাষার মূলও বটে। 

(প্রশ্ন )__-বেদ ঈশ্বরকৃত, অগ্যকৃত নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? 
(উত্তর )--যেমন ঈশ্বর পবিক্র, সর্বববিষ্ঠাবিত, শুদ্ধ গুণ-কর্-স্বভাববিশিষ, 

স্টায়কারী, দয়ালু এবং অন্যান্ত গুণসম্পন্ন, সেইরূপ যে পুস্তকে ঈশ্বরের গুণ-কর্মা- 
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স্বভারের অনুকূল কথা আছে তাহ! ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নহে। যে পুস্তকে 
সুষিক্রম, প্রত/ক্ষা্দি প্রমাণ এবং আপ্ত ও পধিত্রাত্মাদিগের ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা 
নাই তাহা জঈীশ্বরোক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন ভভ্রান্ত, যে পুস্তকে সেইরূপ 
অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে, তাহা ঈশ্বরোক্ত । পরমেশ্বর ও তাহার 

সৃপ্িক্রম যেরূপ, যে পুস্তকে সেইরূপ ঈশ্বর, সুষ্টিকাধ্য, কারণ এবং জীবের 
প্ররতিপাদন আছে, সেই পুস্তক পরমেশ্বরকৃত। বেদ যেমন প্রতাক্ষাদি প্রমাণ 

এবং পবিত্রাক্মার্দিগের স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবেল ও কেরোণ প্রভৃতি অন্যান্ত 

পুস্তক সেইরূপ নহে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুল্লাসে বাইবেল ও কোরাণ 
প্রসঙ্গে এ বিষয়ের স্পষ্ট বাখ্য। করা যাইবে । 

( প্রন্ন )--ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রকাশের কিছুই প্রয়োজন নাই । কারণ, মনুষ্যগণ 

ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক রচন। করিতে পারে। 

( উত্তর )-না। কখনও পারে না । কেননা কারণ ব্যতীত কার্ষ্যের উৎপত্তি 

অসম্তভন | বন্য মনুত্যের! হ্গ্িকে দেখিয়াও বিদ্বান হয় না। কিন্তু কোন শিক্ষক 
পাইলেই বিদ্বান হইয়া! থাকে । এখনও কাহারও নিকট বিষ্ভাশিক্ষা না করিয়! 

কেহই বিগ্বান্ হয় না। সেইরূপ যদি পরমাত্ব! পুর্ব্বোক্ত আদি স্যষ্টির খষিদিগকে 
এবং খধিগণ অপর মনুষ্যর্দিগকে বেদবিষ্তা। শিক্ষা! না দিতেন, তবে সকলেই বিস্ভাহীন 

থাকিয়া যাইত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও বালককে নির্জন স্থানে, মুর্খ অথব। 

পশুদিগের সঙ্গে রাখ। হইলে সে তাহার সঙ্গীদের গ্যায়ই হইয়া যাইবে । বন্ঠ ভীল 

প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ । যতদিন আর্য্যাবর্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই, 
ততদ্দিন মিশর, গ্রীস এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মনুষ্যদিগের মধ্যে কোনরূপ 

বিষ্ভার বিস্তার হয় নাই। ইউরোপের কলম্বাস প্রভৃতি ব্যক্তি যতদিন পর্য্যস্ত 

আমেরিকায় যান নাই, ততদিন পর্য্যস্ত তাছারাও সহত্র, লক্ষ অথবা কোটি বগসর 

ধরিয়। বিষ্াহীন ছিল। পরে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্বান হইয়াছে। 

সেইরূপ স্যষ্টির আদিতে মনুষ্য পরমাঝ্মার নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়! 
উত্তরোত্তর বিদ্বান্ হইয়া! আমিতেছে। 

স এষ পুর্ববেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসুৎ সমাধি- 

পাদে সু ২৬॥ 

যেমন বর্তমানকালে আমরা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিয়াই বিদ্বান্ হইয়। 

থাকি, সেইরূপ পরমেশ্বর স্মপ্ির প্রারস্তে উত্পন্ন অন্মি প্রতভৃতি ধধিদ্দিগেরও গুরু 

২৯ 
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অর্থাৎ অধ্যাপক ছিলেন। কারণ পরঙ্গেশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া তিনি জীবের 

হ্যায় নুযুপ্তি এবং প্রলয় কালে জ্ঞানরহিত হন না। তাহার জ্ঞান নিত্য । ম্থৃতরাং 
ইহ! নিশ্চিতরূপে জানা আবশ্যক যে, নিমিত্ত ব্যতীত কখনও নৈমিত্তিক অর্থ 
সিদ্ধ হয় না। 

(প্রশ্ন )--ব্দে সংস্কৃত ভাষাম়্ প্রকীশিত হইয়াছে । কিন্ত অগ্নি প্রভৃতি ধষিগণ 

সেই ভাষ৷ জানিতেন না। তাহারা বেদের অর্থ জানিলেন কিরূপে ? 

( উত্তর )--পরমেশ্বর জানাইয়াছেন। ধর্্াত্মা যোগী মহাধগণ যখন যখন যে 
যে মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছ। করিয়। ধ্যানা বস্থিত হইয়। পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ 

হইতেন, তখন তখন পরমাতু। তাহাদিগকে অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ জানাইয়াছেন। যখন 
অনেকের আস্মায় বেদার্থের প্রকাশ হইল, তখন খধি-মুনিগণ সেই বেদার্থ ও 

খষি মুনিদিগের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এ সকল গ্রন্থের 
নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম অথব। বেদের ব্যাখ্য। গ্রন্থ বলিয়া এ সকলের নাম ব্রাহ্মণ 
হইয়াছে, আর $-- 

খষয়ে। ( মন্ত্রদষ্টয়ঃ ) *..'.'মন্ত্রান্ সম্প্রাহুঃ ॥ নিরুৎ (১২০) 

যে খষি যে মন্ত্রের অর্থ দর্শন করিলেন, তাহার পুর্বেবে কেহ সেই মন্ত্রের অর্থ 

প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং অপরকেও 

শিক্ষ। দ্িলেন। সেই জন্য সেই মঙ্্রের সঙ্গে সেই খাঁষর নাম অগ্ভাবধি স্মরণার্থ, 

লিখিত হইয়া আসতেছে । যদি কেহ খাযাঁদগকে মন্ত্রকণ্তী বলেন, তবে বুঝিতে 

হইবে যেঃ তিনি অসত্য কথা৷ বণিতেছেন। তাহারা ত মন্ত্রার্থের প্রকাশক মাত্র। 

( প্রশ্ন )--কোনি গ্রন্থের নাম বেদ? 

( উত্তর )--খক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্কব মন্ত্রংহিতার নাম বেদ। অন্য 

কোন গ্রন্থের নাম বেদ নহে। 

(প্রশ্ন )--“মন্জব্রা্ধণয়োবে্র্দনামধেয়ম্” ॥ ইত্যাদি কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিকৃত 

গ্রতিজ্ঞাস্থত্রের কি অর্থ করিবেন ? 

( উত্তর )- দেখ! সংহিতাগ্রন্থের আরম্ত ও অধ্যায়সমাপ্তিতে সনাতন 

কাল হইতে বেদশব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ত্রাহ্মণগ্রন্থের আরস্তে 

বা অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহ কোথায়ও লিখিত হয় নাই । আর নিরুক্তে-_ 

ইত্যপি নিগমে৷ ভবতি | 'ইতি ব্রাঙ্মণমূ। (নিঃ অঃ1৫। খং ৩। ৪) ॥ 
ছন্দে ব্রান্মণানি চ তথিষয়াণি ॥ ( অফ্টাধ্যা, ৪। ২। ৬৬) ॥ 



সপ্তম সমুল্লাস | ২১৯ 

ইহ! পাণিনীয় সুত্র । ইহাতেও স্পষ্টরূপে জান। যাইতেছে যে, বেদ মন্ত্রভাগ 

এবং ব্রাঙ্মণ ব্যাখ্যাভাগ। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা! হইলে মণ্প্রণীত 

“খাখেবাদি ভাষ্যভূমিকা” জ্রষ্টব্য। সেই গ্রন্থে সিদ্ধ হইয়াছে যে, নানারূপে 
প্রমাণবিরুদ্ধ খলিয়া উল্ত বচন কাত্যায়নের হইতে পাঁরে না। সেই বচন মাঁনিলে 

নেদ্দ কখনও সনাতন হইজে পারে না। কাঁবণ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বনু খধি, মহধি ও 
রাজার্দের ইতিহাস লিখিত আছে। কাহারও ইতিহাস তাহার জন্মের পরেই 

লিখিত হইয়া থাকে । সেই গ্রন্থও তাহার জন্মের পরে হয়। বেদে 

কাহারও ইতহাস নাই কিন্ত্র তন্মদো যে সকল শব্দদ্বার বিষ্া জানা যায়, সেই 

সকল শবের প্রয়োগ আছে। কৌন মন্ষাধিশেষের সংজ্ঞা অথবা কথা প্রসঙ্গ 

বেদে নাই। 

(প্রশ্ন ) বেদের কতগুলি শাখ। আছে ? 

( উত্তর )-_-.এগাঁর শত সাতাইশ। 

(প্রশ্ন )--শাখা কাহাকে বলে? 

(উত্তর )-ব্যাখ্যানকে শাণ। বলে। 

( প্রশ্ন )--সংসারে বিদ্বানেরা বেদের অবয়ব্ভৃত বিভাগ সমূহকে শাখা বলিয়া 
মানেন কি? 

( উত্তর )--একটু নিবেচন। করিয়। দেখ যে, ইহা। যথার্থ কিনা । কারণ, বেদের 

যাবতীয় শাখা! আশ্বলায়ন প্রভৃতি খধিদিগের নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মন্ত্রসংহিতা 

পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ । চারি বেদ যেমন পরমেশ্বরকৃত বলিয়! মানি, সেইরূপ 

আশ্বলায়নী প্রভৃতি শাখাগুচলিকেও দেই সেই খধিকৃত বলিয়। মানি। সমস্ত 

শাখায় মন্ত্রের প্রতীক ধরিয়! ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। উদ্দাহরণ স্বরূপ, তৈত্তিরীয় 
শাখায় “ইষেত্বে ভেজে ত্বেতি” ইত্যাদি প্রতীক ধরিয়! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু 

বেদ্সংহিতায় কোন প্রতীক গ্রহণ কর! হয় নাই। অতএব পরমেশ্বরকৃত চারিবেদ 

মূল বৃক্দ। আশ্বলায়ন প্রভৃতি যাবতীয় শাখা খষি-মুনিকৃত, পরমেশ্বরকৃত নছে। 

ইহার বিশেষ ব্যাখা দেখিতে চাহিলে তাহা “্ধথেদাদিভাব্য ভূমিকায়” ভ্রফটব্য | 
যেমন মাতা পিতা নিজ সম্তানদ্বিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া, তাহাদের উন্নতি ইচ্ছ! 
করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া! বেদ্কে প্রকাশ 

করিয়াছেন। তদ্দারা মনুষ্যগণ অধিষ্ভারূপ অন্ধকার এবং ভ্রমজাল হইতে মুক্ত 
হইয়া বিষ্তা ও বিজ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়। পরমানন্দে অবস্থান করে এবং 
বিষ্ভা ও ন্খবৃদ্ধি করিতে থাকে । 



নখ সত্যা খঁ-প্রকাশঃ 

( প্রশ্ন )--বেদ নিত্য অথবা অনিত্য ? 

(উত্তর )- নিত্য । পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাহার জ্ঞানার্দি গুণও নিত্য। 

নিত্য পদ্দার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাব ন্ত্যি। অনিত্য পদ্দার্থের গুণ-কর্ণ্ম-স্যভাব 

অনিত্য। 

( প্রশ্ন )--বেদপুস্তকও কি নিত্য? 
(উত্তর)--না। পুস্তক ত পত্র ও মসীনিশ্মিত তাহ। কিরূপে নিত্য হইতে 

পারে ? তবে শব, অর্থ ও সম্বন্ধ নিত্য । 

(প্রশ্ন )- সম্ভবতঃ ঈশ্বর পুর্বেরাক্ত খধিদ্দিগকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। তাঁহারা 
সেই জ্ঞানের সাহায্যে বেদ রচন। করিয়াছিলেন । 

(উত্তর )-_জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না। গায়ত্রী আদি ছন্দ, যড়জাদ্দি ও 

উত্তরাহনুদাত্ত আদি স্বরত্ভানের সহিত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসমুহের রচনাসামধ্য 

সর্ববঙ্্ধ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এইরূপ সর্ববজ্ঞানযুক্ত শান্সর নিশ্মাণ করাও 

অপরের দাধ্যতীত। খধিমুনিগণ বেদাধ্যয়নের পর ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ 

প্রভৃতি গ্রন্থ বিষ্ভাপ্রকাশার্থ রচনা! করিয়াছেন । পরমাত্ম! বেদপ্রকাশ ন। করিলে 

কেহ কিছুই রচনা করিতে পারিতেন না! । ম্বতরাং বেদ পরমেশ্বরোক্ত । সকলেরই 
বেদানুকুল আচরণ কর! কর্তব্য । বদ্দি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, “আপনার 
মভ কি”? তবে এই উত্তর দেওয়। উচিত, “আমার মত বেদ” । অর্থাৎ বেদোক্ত 

বিষয় সকল আমি স্বীকার করি । অতঃপর স্যগ্রি বিষয়ে লিখিত হইবে । 
ঈশ্বর এবং বেদবিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হুইল ।৭॥ 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীম্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে ন্বভাষাবিভূষিতে 
ঈশ্বরবেদবিষয়ে সপ্তম সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৭॥ 



ক কক বশ কব বস বস বেসিক 

ৃ অথ অষ্টম সমুল্লাসারস্তঃ 
|. পু ৫ ১ ১ ০ ৯৪০ 

অথ স্ক্,য২পতিস্ফিতিপ্রলয়বিষক্সান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ 

ইয়ং বিশষিখত আ! বভৃব মি বা দুধে যদি বা! ন। 

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ ॥ ১॥ 

তম আসীত্রমসা গুঢমণ্জে প্রকেতং সলিলং র্ববম ইদম্। 
। 1 । ৷ । 

তুচ্ছ্যেনাভূপিহিতং যদাসীত্তপসম্তন্মহিন! জায়টৈকম্ ॥ ২॥ 

খ০। মণ ১০ । সৃণ ১২৯। মং ৭।৩॥ 
। । 1 । 

হিরণ্যগর্ভঃ দমবর্তৃতাঞ্জে ভূতস্ত জাঁতঃ পতিরেক আমীৎ। 
। | 

স দাধার পথিবীং গ্যামুতেমাং কট্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩। 
ধ০ | মণ। ১০। সু ১২১। মণ ১ ॥ 

। ঁ । | 
পুরম্ষ এবেদ্ সর্ব্বং যদৃভূতংযচ্চ ভাব্যমূ। 

উতাস্ৃতত্স্তেশানে। যদন্নেনাতিরোহতি ॥৪। যুজুণ অত ৩১।মৎ ২ ॥ 

যতো ব! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ষেন জাতানি জীবস্তি | 
যু প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তথ্বিজিজ্ঞাসম্য তদ্তব্রল্গ ॥ ৫ ॥ 

তৈত্তিরীয়োপনি* ( ভূগুবল্লী । অনুৎ ১)। 

হে (অঙ্গ) মনুষ্য! ধাহা হইতে এই বিভিন্ন গরকার স্ষ্টি প্রকাশিত 
হইয়াছে, যিনি ধারণ ও প্রলয় কর্তা, যিনি এই জগতের স্বামী এবং ধাহার 



২২২ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

ব্যাপকতার মধ্যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে তিনিই পরমা! । 
তাহাকে তুমি জান। অপর কাহাকেও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিও না ॥ ১॥ 

এই সমস্ত জগৎ সৃষির পুরে অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রিরপে অবিজ্ঞেয়, আকাঁশরূপ 
সব জগত তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশী ও আচ্ছাদিত ছিল। 
অনন্তর পরমেশ্বর নিজ শক্তিবলে কারণরূপ হইতে কাধ্যরূপ করিয়াছেন ॥ ২॥ 

হে মনুষ্যগণ ! যিনি সৃর্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্ধের আধার ৷ যিনি অতীত 

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির 

পুর্বে বিদ্মাঁন ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সুষদ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ স্থটি 
করিয়াছেন, সেই পরমাত্মদেবের প্রতি প্রেম-ভক্তি কর। ৩ ॥ 

হে মনুষ্যগণ! যিনি সকলের মধ্যে পুর্ণ পুরুষ, ধিনি অবিনাশী কারণম্বরূপ, 

যিনি জীবগণের অধিপতি এবং যিনি পৃথিবী আদি জড় পদ্দার্থ ও জীব হইতে 
পৃথক, সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা । ৪ ॥ 

যে পরমাত্মার রচনা হইতে পৃথিনী আদি সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, ধাহাতে জীবন 
ধারণ করে এবং ধাহার মধ্যে প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ধ। ভাহাকে 
জানিবাঁর ইচ্ছা বর। ৫॥ 

জন্মাগ্যস্ত যতঃ ॥ শারীরিক সূ" অত ১। পা ১। সূৎ২॥ 

বাহা হইতে এই জগতের স্গ্ি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্ম জানিবার 
যোগ্য । (প্রশ্ন )-এই জগত কি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না 
অপর কেহ ইহার সৃষ্টিকর্তা ? (উত্তর )-_-নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি । (প্রশ্ন )--পরমেশ্বর কি 

প্রকৃতিকে স্ষ্টি করেন নাই? (উত্তর )--না। প্রকৃতি অনাদি। (প্রশ্ন )-__ 
আদি কাহাকে বলে? কতগুলি পদার্থ অনাদি? (উত্তর )৮-ঈশ্বর, জীব 

এবং জগতের কারণ--এই তিন অনাদ্দি। (প্রশ্ন )--এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? 
( উত্তর )-- 

৮০৫ 

| ॥ 

দ্বা স্তপর্ণ! সযুজা সখায়৷ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ 
॥ 1 । 1 । 

পিগ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্রন্নন্ো৷ অতি চাকশীতি ॥১॥ খণ মণ ১। সৃৎ ১৬৪। মৎ ২০॥ 
! 

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥ যজুৎ, অণ ৪০ | মং ৮॥ 
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(ঘা) ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে (স্তুপর্ণা ) চেতনত্ব ও পালকত্ব প্রভৃতি গুণবশতঃ 
সদৃশ ; ( সবুজ) ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে সংযুক্ত ; ( সখায় ) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত ; 
সনাতন এবং অনাদি; (সমানম্) তজ্জপ ( বৃক্ষম্) অনাদি মুলস্বরূপ কারণ এবং 
শাখারূপ কাধ্যযুক্ত বৃক্ষ ; অর্থাৎ যাহা! স্থুল হইয়! পুনশ্চ প্রলয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! 
যায়, সেই তৃতীয় অনাদ্দি পদার্থ ;--এই তিনের গুণ-কন্ম-স্বভাবও অনাদি। 

জীব ও ব্রন্ষের মধ্যে প্রথম জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপ-পুণ্যরূপ ফলসমুহের 

(স্বাঘবত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে। দ্বিতীয় পরমাত্বা, কন্মফল (অনশন) 

ভোগ না করিয় চারিদিকে অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রকাশমান হইয়া 

আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি 

ভিন্ন-স্বরূপ এবং তিনই অনাদি ॥ ১ ॥ 

( শাশ্বতীভ্যঃ ) অর্থাৎ অনাদ্দ সনাতন জীবরূপ প্রজার জন্ পরমাত্মা 
বেদছার! সকল বিদ্ভ! প্রকাঁশ করিয়াছেন ॥২॥ 

অজামেকাং লোহিতশুর্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং স্বরূপাঃ। 

অজে। হ্োকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি । অণ ৪। মণ ৫)॥ 

ইহ। উপনিষদ্দের বচন। প্রকৃতিঃ জীব এবং পরমাত্মা_এই তিন অজ অর্থাৎ 

যাহার কখনও জন্ম হয় না এবং ইহারা কখনও জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই 

তিন সমগ্র জগতের কারণ। ইহাদের কোন কারণ নাই। অনাদি 

জীব, এই অনাদি প্রকৃতিকে ভোগ করিতে করিতে আসক্ত-হয়। কিন্তু পরমাত্মা 

তাহাতে আসক্ত হন না এবং ভোগও করেন না। ঈশ্বর এবং জীবের লক্ষণ 

ঈশ্বরবিষয়ে বণিত হইয়াছে । এখন প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে £-_ 

সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবন্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারোহহস্কারাৎ 
পঞ্চতম্মাত্রাখুভয়মিক্দ্িয়ং পঞ্চভন্মাত্রেভ্যঃ স্থুলতৃতানি পুরুষ ইতি পঞ্চ- 

বিংশতির্গণঃ ॥ সাঙ্খ্য সূৎ। (অ* ১। সূ ৬১)॥ 

(সত্ব) শুদ্ধ, (রজঃ) মধ্যম ( তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা-_-এই তিন বস্তর 
মিলনে যে এক সংঘাত হয়, ভাঙার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হুইতে মহত্ত্ব 
বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতম্মাও্র সুক্ষম ভূত ও দশ ইন্দ্রিয় 
এবং একাদশ মন; পঞ্চতন্মাত্রা। হইতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূত-_-এই চতুধ্বিংশ 



২২৪ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

তত্ব এবং পঞ্চবিংশতি পুরুষ অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর । তন্মধ্যে পএকৃতি অবিকারিণী ও 
মহত্তত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ সুক্ষমভূত প্রকৃতির কাধ্য এবং ইন্জ্রিয়। মন ও স্কুল 
ভূত সমূহের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি অথবা! উপাদান কারণ বা! 
কাধ্য নহে। (প্রন্ম)--. 

সদেব সোম্যেদমগ্র আলী ॥ ১॥ (ছান্দো০ প্রঃ ৬। খঃ ২)। 

অসঘ্৷ ইদমগ্র আসীৎ ॥২॥ (তৈত্তিরীয়োপনিৎ ব্রল্জানন্দবত । অনুৎ ৭)॥ 

আত্ম্মৈবেদমগ্র আদীৎ ॥৩॥ (বৃহ । অণ ১। ব্রাণৎ ৪1 মণ ১) ॥ 
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আলীৎ ॥ ৪ ॥ (শতৎ ১১। ১। ১১।১)॥ 

ইহা উপনিষদেব বচন। হে শ্বেতকেতো ! এই জগশড স্যগ্রির পুর্বে 
সখ। ১ ॥ অসশ । ২ ॥ আত্মা। ৩ ॥ এবং ব্রহ্মন্বরূপ ছিল। ২ ॥ পরে-- 

তদৈক্ষত বহুঃ স্তাং প্রজায়েয়েতি। সোহকাময়ত বহুঃ স্ভাং 
প্রজায়েয়েতি ॥ তৈত্তিরীয় উপনিৎ ব্রহ্মানন্দবলী, অনুৎ ৬॥ 

সেই পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বুরূপ হুইয়াছেন। 

সর্ববং খন্বিদং ব্র্ধ নে নানাস্তি কিঞ্চন ॥ 

ইহাঁও উপনিষদ্দের বচন,-নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রক্ম। ইহাতে নান। 

প্রকীরের কোন পদার্থ নাই, কিন্তু সমস্তই ব্রন্মরূপ | 

( উত্তর )--এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছ কেন 1 উপনিষদে লিখিত 

আছে ৫. 

( এবমেব খলু ) সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মুলমঘিচ্ছন্তিস্ সোম্য শুঙ্গেন 

তজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্ম.লম্বিচ্ছ সন্ম,লাঃ লোম্যেমাঃ 
সর্ববাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ্প্রতিষ্ঠাঃ ॥ 

ছান্দোগ্য উপনিৎ । প্র“ ৬। খং ৮। মং ৪॥ 

হে শ্বেতকেতো৷! অন্নরূপ পৃথিবী কার্ধা হইতে জলরূপ মুলকারণকে জানিবে । 
কাধ্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মুল এবং তেজোরূপ কাধ্য হইতে সত্রূপ 

কারণ নিত্য প্রকৃতিকে জানিবে। এই সত্যব্রূপ প্রকৃতিই সমস্ত জগতের মুল 

গৃহ ও স্থিতির শ্থান। এই সমস্ত জগণ্ স্ষ্টির পুর্ব অসতদদৃশ এবং জীবাত্মা, 
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ত্রন্ধা ও প্রকৃতিতে লীন হুইয়া বিদ্যমান ছিল, অভাব ছিল না। আর, 
( সর্বধং খলু ) এই বচনটি “কহী' কা ইট কহী' কা রোড়া, ভানুমতী নে কুণ্ডবা 
জোড়া”র গ্তায়ই লীল। খেলা । কারণ ১ 

সর্ববং খন্ভিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥ 

ছান্দোগ্য* (প্রঃ ৩ ॥ খঃ ১৪1 মঃ ১) ॥ এখং 

নে নানান্তি কিঞ্চন ॥ ( কঠোপনিৎ । অণ ২বল্লী* ৪।ম* ১১)॥ 

যেমন শরীরের অঙ্গ বতকাল শরীরে থাকে, ততকাল পর্যযস্ত উহা! কাধ্যফরী 

থাকে, কিন্ত পৃথক হইলে অকর্ম্দণা হইয়। যায়, সেইরূপ প্রকরণস্থ বাক্য সার্থক । 
কিন্তু প্রকরণ হইতে পৃথক, অথবা বাক্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে, অনর্থক 

হইয়! পড়ে । উক্ত বচনের অর্থ শোন ! হেজীব! তুমি ব্রন্ষের উপাসনা কর। 
সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবনধারণ হইয়। থাকে। ত্রহ্ম 
স্জন এবং ধারণ করেন বলিয়া এই সমস্ত জগৎ বিদ্ভমান অথব। তাহার সহচারী 

রহিয়াছে । তীাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! অন্য কাহারও উপাসনা! করিও না। 

এই চেতন মাত্র, অখণ্ড ও একরস ব্রহ্ম নানা বস্তুর সংমিশ্রণ নহে। কিন্তু 

যাবতীয় বস্তু পৃথক পৃথক স্বরূপে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত জাছে। 
(প্রস্থ )--জগতের কারণ কতগুলি ? 

(উত্তর )--তিনটি। প্রথম নিমিত্ত, দ্বিতীয় উপাদান এবং তৃতীয় সাধারণ । 
য্্বারা নিন্মিত হইলে কোন কিছু নিন্মিত হয়, যদ্্যতীত নির্গিমত হয় না তাহাকে 
নিমিপ্ত কারণ বলে। উহা স্বয়ং নিন্মিত হয় না, কিন্তু অপরকে প্রকারাস্তর 

করিয়। নিন্মাণ করে। ত্বিতীয় উপাদান কারণ। যদ্যতীত কোন কিছু নিশ্মিত 
হয় না এবং যাস। অবস্থান্তররূপ হইয়। নিশ্মিত অথহ! বিকৃত হয় তাহাই উপাদান 

কারণ। তৃতীয় সাধারণ কারণ। যাহা নিম্মাণ কাধ্যের সাধন এবং সাধারণ 

নিমিত্ত তাহাকে সাধারণ কারণ বলে। নিমিত্ত কারণ ভ্বিবিধ। প্রথম ও 

মুখ্য নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা। তিনি কারণ হইতে সারা সৃষ্টির স্জন, ধারণ, 
প্রলয় এবং সকল ব্যবস্থার রক্ষা] করেন। পরমেশ্বরের স্ষ্ির মধ্য হুইতে পদার্থ 

সমুহ লইয়া বহুবিধ কার্য্যাস্তর নিশ্মাণকারী সাধারণ নিমিত্ত কারণ জীব দ্বিতীয় 

নিষিগ্ত কারণ । 

উপাদান কারণ প্রকৃতি--পরমাণু । উহাকে সমস্ত জগতনিম্্ীণের সামগ্রী 
(উপাদান ) বলে। উহা জড় পদার্থ বলিয়া স্বয়ং নিম্মিত অথবা বিকৃত হইতে 

৬)৩ 



২২৬. সত্যার্থ-প্রকাশ্ঃ 

পারে না। কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা নিন্মিত অথব! বিক্কৃত হইয়া থাকে । 
কখনও কখনও জড় নিমিত্ত ঘ্বার|! জড়ের উৎপত্তি ও বিকৃতি হয়। উদ্বাহরণ 

স্বরূপ পরমেশ্বরের স্ষ্ট বীঙ্গ ভূমিতে পতিত হইয়া জলপ্রাগ্তড হইলে 
বুক্ষাকার এবং অগ্মি প্রভৃতি জড় পদার্থের সংযোগ বশতঃ বিস্ৃতও হইয়। থাকে। 

কিন্তু নিয়মানুসারে এই সকল পদার্থের নিশ্মিত অথবা! বিকৃত হওয়1 পরমেশ্বর ও 

জীবের অধীন। 

যখন কোন বস্ত নিশ্মিত হয়, তখন যে যে সাধন অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত 
ও নানাবিধ উপকরণ এবং দিক, কাল ও আকাশ তাহা সাধারণ কারণ হইয়! থাকে । 

উদ্দাহরণ স্বরূপ, ধটনির্দ্মাণকর্তা কুস্তরার নিমিত্ত, মুত্তিক! উপাদান; দণ্ড, চক্র 

প্রভৃতি সামান্য নিমিত্ত এবং দ্বিক, কাল, আকাশ, আলোক, চক্ষু, হস্ত, হান 

ও ক্রিয়। গ্রভৃতি নিম্সিত্ত সাধারণ এবং নিমিত্ত কারণও হইয়া থাকে। এই 

তিন কারণ ব্যতীত কোন বস্ত নিম্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে ন1। 
( প্রশ্ন-)- নবীন বেদাস্তিগণ কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান 

কারণ বলিয়। মানেন। 

যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহুতে চ ॥ 
( মুণ্ডকোৎ মুৎ ১। খং ১। মং ৭)॥ 

ইহ! উপনিষদ্দের বচন। মাকড়সা যেমন বাহির হইতে কোন পদার্থ ন৷ 

লইয়। দেহ নির্গত তন্কঘার। জাল রচনা করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে খেল! করে, ক্রঙ্গাও 

সেইরূপ নিজ হইতে জগত্রচন। করিয়। স্বয়ং জগদাকার হইয়। ক্রীড়া করিতেছেন। 

সেই ব্রহ্ম ইচ্ছ। ও কামনা! করিলেন) “আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হুইব”। 
সংকল্পমাত্রই সমস্ত জগত্রূপ নিম্মিত হইল । কারণ £_ 

আদাবন্তে চ যন্াস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা ॥ 

( গোৌঁড়পাদীয় কা* শ্লোক ৩১) ॥ 

্ মাণ্ডুক্য উপনিষদ্দের কারিকা। যাহা আদতে ও অস্তে থাকে ন। 

তাহা বর্তমানেও নাই। কিন্ত স্গ্টির আদিতে জগৎ ছিল না, ব্রহ্ম ছিলেন। 
প্রলয়ান্তে জগৎ থাকিবে না কেবল ব্রহ্মই থাকিবেন। তাহা! হইলে বর্তমানে 

সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম নহে কেন? (উত্তর) যদ্দি আপনার কথনান্ুসারে জন্ম 

জগতের উপাদান কারণ হুন, তবে তিনি পরিণামী ও অবস্থান্তরযুক্ত বিকারী হইয়! 

পড়িবেন। কেনন। উপাদান কারণের গুণ-কর্খ-স্বভাব কার্যে ঘটিয়া থাকে। 
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কারণগুণপুর্রবকঃ কাধ্যগুণো দৃষ্টঃ ॥ 
বৈশেধিক। সৃণ ২। (আত ১। সূৎ ২৪)॥ 

য্দি উপাদ্দান কারণের সদৃশ কার্য্ের গুণ হয়, তবে ব্রন্ম সচ্চিদানন্দস্বরাপ 
কাধ্যরূপ জগৎ হওয়াতে অসৎ জড় এবং আনন্দরহিত হইয়। পড়েন। ব্রহ্মা অজ 
কিন্তু জগৎ উৎপত্তিশীল। ব্রহ্ম অদৃশ্য কিন্তু জগৎ দৃশ্য । ব্রহ্ম অখণ্ড কিন্ত 
জগৎ খণ্ডরূপ। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী প্রভৃতি কাধ্য উৎপন্ন হয়, তবে পৃথিবী 
প্রভাতি কাধ্যের জড়ত্বাদি গুণ ব্রক্ষমেও থাকিবে । অর্থাৎ পৃথিণী আদি জড় 
পদার্থের হ্যায় ব্রহ্ধও জড় পদার্থ হইয়া পড়িবেন। যেমন পরমেশ্বর চেতন 

সেইরূপ পৃথিবী আদি কার্ষ্যেরও চেতন হওয়! আবশ্যক | 
আপনি মাকড়সার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা আপনার মতের সাধক নছে বরং 

বাধক। কারণ মাকড়পার জড়দেহ তাহার তন্তুর উপাদান কারণ এবং জীবাত্ম। 

নিমিত্ত কারণ। ইহাও পরমাত্মার অদ্ভুত রচনাকৌশল । কারণ জগ্চ কোন জীব শরীর 
হইতে তন্ত নির্গত করিতে পারে না । সেইরূপ সর্ববব্যাপক ব্রহ্ম নিজের মধ্যে ব্যাপ্য 

প্রকৃতি ও পরমাণুরূপ কারণ হইতে স্থূল জগত নিন্মাণ করিয়া এবং উহাকে দৃশ্যতঃ 
স্থলরূপ করিয়। স্বয়ং তম্মধ্যে ব্যাপক সাক্ষীভূত এবং আনন্দময় হইয়। রহিয়াছেন। 

পুন্চ যে পরমাত্বা ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন, বিচার এবং কামনা করিলেন, “আমি 

সমস্ত জগত নিন্নমাণ করিয়। প্রকাশিত হইব”, অর্থাও যখন জগণশ্ড উৎপন্ন 

হয় তখনই জীবগণের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণের মধ্যে 

পরমেশ্বর প্রকাশিত এবং বিবিধ স্থুল পদার্থের সঙ্গে বিষ্ভমান থাকেন। যখন 

প্রলয় হয়, তখন পরমেশ্বর এবং মুক্ত জীব ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে 

পারে না। পূর্বেবাক্ত যে কারিকা তাহা। ভ্রমমুূলক। কেনন। স্থষ্টির আদিতে 
অর্থাৎ প্রলয়কালে জগত স্থুলরূপে প্রকাশিত ছিল না, এবং সৃষ্টির অন্ত অর্থাৎ 

প্রলয়ের আরন্ত হইতে দ্বিতীয়বার স্থষ্ি ন। হওয়া পধ্যস্ত জগতের কারণ সুন্গনরূপে 
অপ্রকাশিত থাকে । কারণ $-- 

। [ | 

তম আনীত্তমস। গু়মগ্রে ॥ (ঝণ মণ ১০। সুণ ১২৯। মং ৩)॥ 

আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণমূ । 

অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থগ্তমিব সর্বতঃ ॥ (মনু ১৫)॥ 

এই সমস্ত জগৎ স্থির পুর্বে প্রলয় অবস্থায় অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত 

ছিল। প্রগয়ারস্তের পরেও সেইরূপই থাকে । সেই সময়ে উহ! কাহারও 
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জাগিবার, তর্ক করিবার অথব। সুষ্পঙ্ট চিহু দ্বার। ইন্ত্রিয় সমুহের উপলব্িষোগ্য 
ছিল না, হুইনে না। কিন্তু বর্তমানে উহা! জানা যায়, স্পষ্ট চিহূসমুহের দ্বার! 
জানিবার যোগ্য এবং যথাযথরূপে উপলব্ধ হয়। পুনশ্চ উত্ত কাঁরিকাকার 
বর্তমানেও জগতের অভাব লিখিয়াছেন। ইহা সর্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ। কারণ 

প্রমাত। প্রমাণঘারা যাহা জ্ঞাত এবং প্রাপ্ত হয়, তাহা! কখনও অন্যথ। হইতে 

পারে না। 

(প্রশ্ন )--পরমেম্বরের জগ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন কি? ( উত্তর )--. 

নিশ্পাণ না করিবার প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন) নির্মাণ না করিলে তিনিও 

আনন্দে থাকতেন এবং জীবগণও সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। ( উত্তর )---ইছ। 

অলস ও অপদার্থের কথ, পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির নহে । আর প্রলয়াবস্থায় 

জীবের নুখ-ছুঃখ কি? সৃষ্টির স্বখ-ছুঃখ তুলনা! করিলে দুখ বহু গুণে অধিক 
হুইবে এবং বন পবিভ্রাত্মা জীবও মুক্তিসাধন করিয়া মোক্ষানন্দ ভোগ করেন। 

জীব প্রলয়াবস্থায় ন্বযুগ্তের ম্যায় কর্টরহিত হইয়া পড়িয়া থাকে । ঈশ্বর 
প্রলয়ের পুর্ব সৃষ্টির পাপপুণ্যের ফল জীবগণকে কিরূপে দিতে পারিতেন ? 
জীবগণই বা! কিরূপে কর্মফল ভোগ করিতে পারিত? যদ্দি কেছ তোমাকে জিজ্ঞাস 
করে, *চক্ষুর প্রয়োজন কি”? তুমি বলিবে, “দর্শন” । তাহ! হইলে জগ 
স্থত্ি ব্যতীত ঈশ্বরের স্বগ্রিবিজ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তুমি 
উত্তরে অন্য কিছুই বলিতে পারিবে না। আর জগৎস্ুষ্টি দ্বারাই পরমাত্মার 
স্যায়শীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হইতে পারে। তাহার অনস্ত 

সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা হ্বারাই সার্থক হইয়া থাকে। 

যেমন নেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবকে 
অসংখ্য পদার্থ প্রদান পুর্ধক পরোপকার করা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ । 

(প্রশ্ন) প্রথমে বীজ না বৃক্ষ? (উত্তর)--বীজ। কারণ বীজ হেতু, 
নিদ্বান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শা একার্থবাচক। যেহেতু কারণের নাম 
বীজ, এইজন্য উহা কাধ্যের পুর্বেবেই থাকে । 

(প্রশ্ন )--যন্ছি পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্ হন, তবে তিনি কারণ এবং জীবকেও 
উৎপন্ন করিতে পারেন। যর্দি করিতে না পারেন, তবে তিনি সর্ববশক্তিমানও 

হইতে পারেন না। (উত্তর )- সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ পুর্বেষ লিখিত 
হইয়াছে । যিনি অসম্ভব কাধ্য করিতে পারেন, তাহাকেই কি সর্ববশক্তিমান্ 

রলে 1? যদ্ধি ঈগ্রর অসম্ভব কাধ্য অর্থাৎ কারণ র্যতীত কাধ্য উ€্পন্গ করিতে 
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পাবেন, তাহা হইলে তিমি কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর স্্টি করিতে, স্বয়ং 
মৃতু গ্রস্ত হইতে এবং জড়, ছুঃখী, অস্ঠাল্নকারী, অপবিত্র ও ছুক্ষশ্মকারী ইভ্যাদিও 
হইতে পারেন কি না? ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন অগ্নি 
উষ্ণ, জল শীতল এবং পৃথিবী আদি সমস্ত জড়-_-এই সবকে বিপরীত গুণবিশিষ্ট 
করিতে পারেন না । ঈশ্বরের নিয়ম সত্য ও পু বলিয়া! তিনি তাহার পরিবর্তন 
করিতে পারেন না । স্থতরাং সর্বশক্তিমান শকের অর্থ এই পধ্যস্তই যে, পরমাত্মা 
কাহারও সাহাধ্য ব্যতীত নিজের সকল কাধ্য সম্পন্ন করিতে পাঞ্ছেস। 

(প্রশ্ন)--ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার ? নিরাকার হইলে তিনি হস্তাদি সাধন 
ব্যতীত জগন্লিশ্মাণ করিতে পারেন না । কিন্তু সাবৰ্র হইলে কোন দোয.ঘটে না। 

( উত্তর )--ঈশ্বর নিরাকার । যাহ! সাকার অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট তাহা ঈশ্বর 
নয়। কারণ তাহা হইলে তিনি পরিমিত শক্তিপশ্পপন্ন, দেশ-কাল- 

কম্তসমুছে পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুধা-তৃষ-ছেদন-ভেদন, শীতোষ ও অ্বরপীড়াদিযুক্ত 
হইতেন। তাহাতে জীবের গুণ ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ থাকিতে পারিত না। 

যেমন তুমি ও আমি সাকার অর্থাৎ শরীরধারী বলিয়া অণু-পরমাণু-ত্রসরেণু এবং 
প্রকৃতিকে . স্ববশে আনিতে পারি না, সেইরূপ স্কুলদেহধারী পরমেশ্বরও সুক্ষ 
পদার্থ সমুহ হইতে স্থুল জগণ্ নির্মীণ করিতে পায়েন না। পরমেশ্বরের ভৌতিক 
ইন্দ্রিয় গোলক ও হস্ত-পদাদ্দি অবয়ব নাই কিন্তু তিনি তাহার অনন্ত শক্তি, 
বল এবং পরাক্রম দ্বার যে সকল কাধ্য করেন, তাহ। জীব ও প্রকৃতি দ্বার 

কখনও হইতে পারে না। তিনি প্রস্কৃতি অপেক্ষাও সুন্ষম এবং প্রকৃতির মধ্যে 

ব্যাপক বলিয়া প্রকৃজিকে জগদাকার দান করেন। (প্রশ্ন )- মনুস্তাদির 

মাতা-পিত। সাকার বলিয়া! ষেরূপ তাহাদের সম্তানেরাও সাকার হইয়া 

থাকে ও মাতা-পিত। নিরাকার হইলে সম্ভতানেরাও নিরাকার হইত, সেইরূপ 

পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তাহার স্যষ্ট জগণ্ও নিরাকার হইত। ( উত্তর )-- 

আপনার এই প্রশ্ন বালকোচিত। কারণ, আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর 

জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি ও পরমাণু যাহা স্কুল 

তাহা জগতের উপাদান কারণ। এ সকল লর্ববধ। নিরাকার নহে কিন্তু 

পরষেশ্বব্রের তুলনায় স্কুল এবং অন্য কার্য অপেক্ষা সুল্ম। (প্রশ্ন )--পরসেশ্বর 

কি কারণ ব্যতীত কার্য করিতে পারেন না? (উত্তর)--না। কারণ 

যাহার অভাব আছে, অর্থাৎ যাহা বর্তমান নহে, তাহার ভাব অর্থাৎ বর্তমান হওয়। 

সর্ধধধা। অসম্ভব । যেমন যদি কেহ গল্পচ্ছলে বলে, “আমি রন্ধ্যার পৃত্র-কগ্ঠায় বিবাহ 
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দেখিয়াছি, তাহার! নরশূঙ্গের ধনু এবং আকাশ-কুহ্ুমের মাল! ধারণ করিয়াছিল, 
এবং ম্বগতৃঝিকার জলে স্নান ও গন্ধরর্বনগরে বাস করিত, সেই স্থানে বিনা 
মেঘে বৃত্তি এবং মৃত্তিকা ব্যতীত সব অন্নাদি উৎপন্ন. হইত*। এ সকল যেমন 
অসম্ভব, সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্ধ্যোৎপত্তিও অসন্তব। আবার যেমন, যদি কেহ 

বলে, «মম মাতাপিতরো ন স্তোহহমেবমেবজাতঃ | মম মুখে ছিহব! নাস্তি বদদামি 
চ”, জর্থা “আমার মাতাপিত্। ছিল না, এমনই এমনই হুইয়াছি, আমার মুখে জিহব! 

নাই, কিন্ত কথা৷ বলিতেছি ; গর্তে সর্পা্দি ছিল না, কিন্ত এখন নির্গত হইয়াছে ; 
আমি কোনও স্থানে ছিলাম না, ইহারাও কোন স্থানে ছিল না, কিন্তু আমরা 
সকলে আসিয়াছি”গ। এইরূপ অসম্ভব কথা প্রমত্ত গীত অর্থাৎ পাগলের 

প্রলাপ মাত্র । 

(প্রশ্ন )-যদি কারণ ব্যতীত কাধ্য মা হয়, তবে কারণের কারণ কি? 

(উত্তর )--যাহা কেবল কারণরূপই, তাহ! কাহারও কাধ্য হয় না। যাহ! 

কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য হয়, তাহা স্বতন্ত্র পদ্ার্থ। যেমন পৃথিবী 
গৃহাদ্দির কারণ এবং জলাদ্দির কাধ্য । কিন্তু আদি কারণ প্রকৃতি অনাদ্দি। 

মুলে মুলাভাবাদমূলং মূলম্ । সাংখ্য সূৎ (অত ১। সূ ৬৭)॥ 

মূলের মুল অর্থাৎ কারণের কারণ হয় না। অতএব যাহা সকল কাধ্যের 

কারণ, তাহার কারণ নাই। কেননা, কোন কাধ্যের আরম্তেন্র পুর্বরবে তিনটি 
কারণ অবষ্থই থাকে। যেমন বস্কনিম্মাণের পুর্বেবে তন্তবায়, তুলার সূত্র ও 
নালিক। প্রসূতি বর্তমান থাকে বলিয়া বস্ত্রনিশ্মিত হয়, সেইরূপ জগছুৎপত্তির 
পুবের্ধে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল এবং আকাশ ছিল বলিয়া এবং জীব 
অনাদি বলিয়! এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন 

একটি না থাকিলে জগতও হইত ন1। 

অত্র নাস্তিকা আহুঃ__ শূন্তং তন্বং ভাবে। বিনশ্যাতি 
বস্তধর্্্বাদ্বিনাশন্য ॥ ১ ॥ সাংখ্য সৃণ (অ* ১।সুণ ৪৪)॥ 
অভাবাৎ ভাবোৎপততি নানুপস্ৃগ্ধ প্রাছুর্ভাবাৎ ॥ ২॥ 
ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ 

অনিমিভতো৷ ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্যাদিদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥ 
সর্ববমনিত্যমুপভিবিনাশধর্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥ 
সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥ 
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সর্ববং পৃথগ্ ভাবলক্ষণপৃথজ্ঞাৎ | ৭ ॥ 
সর্ববমভাবে! ভাবেঘিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥ 

হ্যায় সুৎ। অত ৪। আ ১। 

এ স্থলে নাস্তিকের বলে যে, শুনম্তই একমাত্র পদ্ার্থ। হৃট্টির পুর্বে শুম্য 

ছিল এবং অস্তেও শুন্য থাকিবে । কারণ, যাহা ভাব অর্থাৎ বর্ধমান 

পদ্দার্থ, তাহার অভাব হইয়! শুশ্যে পরিণত হুইবে। 

(উত্তর )--আকাশ, অদৃশ্য অবকাশ এবং বিন্ুকেও শৃন্ত বলে। শৃহ্য 

জড় পদার্থ। এই শুম্যের মধ্যে সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য থাকে । যেমন একটি বিন্দু 
হইতে রেখা, রেখাসমুহ হইতে বর্ত,লাকার হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের 

রচনানুসারে ভূমি এবং পর্বতাদি স্থষ্ট হইয়া! থাকে । পুনশ্চ শুহ্যের জ্ঞাত! 
শু নহে ॥ ১৪ 

ভিভীয় শ্রেণীর নাস্তিকের বলে যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া 

থাকে। যেমন অস্কুর বীজকে না! ফাটাইয়া উৎপন্ন হয় না। বীজ ভাঙ্গিয়! 

দেখিলে তন্মধ্যে অন্কুরের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে । যেহেতু পুর্বে অঙ্কুর দৃষ্ট হয় 
নাই, অতএব উহা! অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । (উত্তর )--যাহা বীজকে 

কাটায় তাহা প্রথম হইতেই বীজের মধ্যে ছিল। ন1 থাকিলে কখনও উৎপন্ন 

হইত না॥২॥ 

তৃতীয় শ্রেণীর নান্তিকের। বলে যে, পুরুষ কর্ম করিলে কর্মফল প্রাপ্তি 

হয় না। অনেক কর্ম নিক্ষল হইতে দেখ] যায়। অতএব অনুমান করা যায় 

যে, কর্্মফলপ্রাপ্তি ঈশ্বরাধীন । ঈশ্বর যে কর্মফল দ্দিতে ইচ্ছ। করেন, তাহ! ঘিনন 

মিয়া থাকেন, যে কর্মফল দিতে ইচ্ছা করেন না, তাহ তিনি দেন ন।। সুতরাং 

কর্মফল ঈশ্বরাধীন। ( উত্তর )--কর্্মফল ঈশ্বরাধীন হইলে কর্ম্মব্যতীত ঈশ্বর 
ফল দেন ন। কেন? সুতরাং ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে কর্মানুষায়ী ফল দ্বান করেন। 
ঈশ্বর স্বতন্ত্র উদাসীন পুরুষকে কর্মফল দিতে পারেন নাঃ কিন্তু জীব যেমন 

কর্ম্ম করে ঈশ্বর তত্রাপই ফল দান করেন ॥ ৩ ॥ 

চতুর্থ শ্রেণীর নাস্তিকের বলে যে, নিমিত্ত ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি 
হইয়া! থাকে । উদাহরণ স্বরূপ, বাবল! প্রভৃতি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষাগ্র দেখ! 
যায়। এভদ্দার! জানা যায় যে, স্থির আরম্ত সময়ে শযরীরাদি পদ্দার্থ নিমিত্ত 

ব্যতীত উৎপন্ন হইয়া থাকে । (উত্তর)--যাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপক্ন 

হয় তাহাই তাহার নিমিত্ত । কণ্টক বৃক্ষ ব্যতীত বণ্টক উৎপন্ন হয়না কেন 1081 
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পঞ্চম শ্রেণীর নান্তিকের! বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থই উৎপত্তি ও 
বিনাশশীল, সুতরাং সব অনিত্য। 

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি ফ্ভৃক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। 
ব্রহ্ম সত্যং জগম্মিথ্যা জীবে ব্রন্মৈব নাপরঃ ॥ 

ইহা কোন গ্রন্থের শ্লোক। নবীন বেদাস্তিগণ পঞ্চম নাস্তিক 
শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাহার্দের মতে কোটি কোটি. গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত 
যে, “ব্রহ্মা সত্য, জগত মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নছে*। ( উত্তর )---সকলের 

নিত্বতা নিত্য হুইলে সকল অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন )--সকলের 
নিত্যতাও অনিত্য*» যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করিয়। স্বয়ং নষ হইয়া 
যায়। (উত্তর)-সযাহা যথার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহার বর্তমান অনিত্যত্ব ও 

পরমসূঙ্গম কারণকে কখনও অনিত্য বল! যাইতে পারে না। যদি বেদাস্তিগণ 
ব্রহ্মা হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া 

তাহার কাধ্য কখনও অসত্য হইতে পায়ে না। যদ্দি বল যে, রজ্জুও সর্পাদি 

স্বপ্নবশড কল্লিত, তথাপি তাছা হইতে পারে না কারণ, কল্পনা গুণ। গুণ হইতে 
স্্ব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কল্লনাকারী নিত্য হইলে 
তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক । নতুবা তাহাকেও অনিত্য বলিয়া! স্বীকার 
কর। দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত স্বপ্ন কখনও হয় মা! । জাগ্রত অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে 

ষে সত্য পদার্থের সাক্ষাৎ সন্থন্ধ হইতে প্রত্যক্ষা্দি জ্ঞান হয়) সংস্কার অর্থাৎ 

তাহার বাসনারূপ জ্ঞান আত্মাতে স্থিত থাকে । তাহাই ন্বপ্রে প্রত্যক্ষরপে দৃ 
হইয়া থাকে। যেমন ন্থুযুণ্ত অবস্থায় বাহা পদ্দার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব সত্বেও বা 
পদ্দার্থ সমুহ বিস্কমান থাকে, সেইরূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বিচ্ধমান থাকে। 

ক্ষার ব্যতীত ন্বপ্র হইলে জন্মান্ধেরও রূপের স্বপ্ন হওয়া উচিত। জ্ুতরাং 

স্বপ্নাবস্থায় পদার্থ সমুহের জ্ঞানমাত্র থাকে, বাহিরে সকল পদার্থ বিদ্যমান 

থারে। (প্রশ্ন )-_যেমন জাগ্রত অবস্থার দৃশ্টমান পদার্থ সমুহ ্থুযুণ্তিতে অনিতা, 
সেইরূপ জাগ্রত অবস্থার দৃশ্যমান পদার্থ সমূহকেও স্বপ্রাবস্থার দৃশ্ামান্ পদার্থ 
সমুহের ম্যায় মনে কর্ণা উচিত। (উত্তর )-_-এইরূপ কখনও মনে করা যায় না। 

কারণ স্বপ্ন এবং সুযুপ্তিদ্কে বাহ পদ্দার্থ সমুহের জ্ঞানাতাব মাত্র হয়, অভাব হয় ন1। 

যেমন কাহারও পশ্চান্তাগে অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকিলে এ সকলের অভাব হয়না, 
স্বপ্ন এবং ন্ুযুপ্তি অবস্থা সঞ্থন্ধেও সেইরূপ । 'জতএব যাহ! পুর্বেধ বল। হইয়াছে, 

বক্ষ, জীব এবং জগতের কারণ অনাদি ও নিত্য তাহাই সত্য ॥ ৫ ॥ 
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যন্ঠ শ্রেণীর নাস্তিকের! বলে থে, যেহেতু পঞ্চভুত নিত্য, অতএব সমস্ত জগণ্ড 
নিত্য । ( উত্তর )-_-ইহা সত্য নহে। কারণ যে পন্দার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের 

কারণ দৃষ্ট হয় তাহা নিত্য নহে। সমস্ত স্কুল জগত শরীর এবং ঘটপটাদি 
পদার্থকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখ। যায়। স্থতরাং কাধ্যকে নিত্য বলিয়। 

মানা যায় না ॥ ৬॥ 

সপ্তম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, সকল পদার্থ পৃথক পৃথক, এক নহে। 
আমর! যে সকল পদার্থ দেখি, তন্মধ্যে কোন দ্বিতীয় একই পদার্থ দৃষ্ট হয় না। 
(উত্তর )--মবয়ন সমুহের মধ্যে অন্য়বী, বর্তমান কাল, আকাশ, পরমাক্ধ। 

এবং জাতি--এই সকল পৃথক পুথক পদার্থপমুহের মধ্যে একই । এই সকল 
হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। স্থুতরাং সমস্ত পদার্থ পৃথক নহে, 
(কন্তু স্বরূপতঃ পৃথক পৃথক এবং পৃথক পৃথক পদার্থ সমুহের মধ্যে এক পদার্থও 

আছে ॥৭॥ 

অস্টম শ্রেণীর নাস্তিকের বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থের মধ্যে ইতরেতর 
অভাবের সিদ্ধি হয়, স্থতরাং সমস্ত অভানরূপ। যেমন “অনশ্বো গৌঃ অগৌরশ্বঃ” | 

গো অন নহে, আখ গো নহে। মুতরীং সমস্ত অভাবরূপ মানা উচিত। 

( উত্তর )--দকল পীর্থেই ইতরেতরাভাবের যোগ আছে। কিন্ত “বি 

গৌরশ্বেহশখে। ভাবরূপে। বর্ততে এব”, গোঁতে গে এবং অশ্বে অশ্বের ভাবই আছে; 

অভাব কথনও হইতে পারে না। পদার্থে ভাব ন। থাকিলে ইতরেতরাভাব কাহার 

মধ্যে বল। বাহবে ?৮॥ 

নবম শ্রেণীর নাস্তিকের বলে যে ম্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। 

বেমন জপ ও অন্ন একত্রে পচিলে কীট উৎপন্ন হয়। বীজ, পৃথিবী ও জলের 
সংমিশ্রণে ঘাস, বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদ্ি উৎপন্ন হয় এবং যেমন সমুদ্র ও বায়ুর সংযোগ 

বশত; তরঙ্গঃ তরঙ্গ হইতে সমুদ্রফেন এবং হরিভ্ত্রী, চুণ ও লেবুর রসের সংমিশ্রণে 
তিলক মুত্তিক। প্রস্তত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগত, তত্বসমুহের স্বাভাবিক গুণ 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার স্্টিকর্তী কেহই নাই। (উত্তর )-_জগতের 

উত্ুপত্তি স্বভান হইতে হইলে ইহার কখনও বিনাশ হইবে না। আবার 

বিনাশও স্বভাব হইতে হয় বলিয়া শ্বীকার করিলে উৎপত্তি হইবে না। 

উভয় স্বভান জ্ত্রব্যে ধুগপৎ স্বীকার করিলে কখনও উৎপত্তি ও বিনাশের 

ব্যবস্থা হইতে পারে না। নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে 

নিমিস্তকে উৎপন্ন ও বিনাশশীল ভ্রব্য হইতে পৃথ মনে করিতে হইবে। 

৩১ 
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স্বভাব হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে যথাসময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ 

হওয়। সম্ভব নহে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি হয়, তবে এই পৃথিবীর 
নিকটে অন্য পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্য আদি উৎপন্ন হয় না কেন? যে যেপদার্থের 

যোগে যাহ] যাহা উৎপন্ন হয় তাহ। তাহ! ঈশ্বরকৃত পদার্থ ছাড়া অস্ত কিছু 

নহে; যেমন-__বীজ, অন্ন ও জলাদি যোগে ঘাস, বৃক্ষ এবং কীটাদি উৎপন্ন হয়, 

তন্যতীত হয় না| ভ্রিক্্রা, চুপ ও লেবুর রস, দূর দূর দেশ হইতে আসিয়। 
স্বয়ং মিলিত হয় না। কিন্তু কেহ মিলিত করিলেই মিলিত হয়। আবার 

যথোচিত পরিমাণে মিলিত করিলেই তিলক ম্ৃত্তিক1 প্রস্তুত ভয়, নৃ[নাধিক 

পরিমাণে অথনা মন্থ প্রকার হইলে তিলক মৃত্তিক? হয় না। সেইরূপ প্রকৃতি 

ও পরমাণু হান ও যুক্তিপুর্বক পরমেশ্বর কর্তৃক সংমিশ্রিত না হইলে 

জড় পদার্থের কোন কার্যাসিদ্ধির উপযোগী পদার্থ বিশেষরূপে নিম্মিত হওয়' 
অসম্ভব। স্বভাব হইতে হরি হয় না কিন্তু পরমেশ্বরের রচনাক্রমে স্থষ্ট 
হইয়। থাকে । | 

( প্রশ্ন)_-এই জগতের কর্তথী ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু 

অনাদ্দিকাল হইতে ইহ যেরূপ নিপ্মিত ছিল সেইরূপই আঁছে। ইহার বখনও 
উদপন্তি হয় নাই এনং কখনও বিনাশও হইবে না। (উত্তর)-_কর্তা ব্যতীত 

কোন ক্রিয়া অথব। ক্রিয়াজন্থা কোন পদার্থ নিশ্মিত হইতে পারে না। 

পৃথিব্যাদি পদার্থের মধ্যে সংযোগ বিশেষ হইতে রচন দৃষ্ট হয়। ইহ1 কখনও 
অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, ভাহ। সংযোগের 

পূর্বেব এবং বিনাশের অন্তে থাকে না। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, 

তবে সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক এবং ইস্পাত প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড 

করিয়া, অথবা গলাইয়। কিংবা ভল্ম করিয়া! দেখ যে, এ সবলের মধ্যে পৃথক্ 

পৃথক্ পরমাণুসমূহ মিলিত রহিয়াছে কি না। যা মিলিত হইয়া থাকে, ভবে 
কালক্রমে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ও হইয়। যাইবে ॥ ১০ ॥ 

(প্রশ্ন )--অনারি ঈশ্বর কেহই নাই। কিন্তু যিনি যোগাভ্যাস দ্বার 

অণিমা প্রভৃতি এশ্বধ্যপ্রাপ্ত হইয়! সর্ববজ্ছত্বাদ্দি গুণনুক্ত পুর্ণজ্ঞানী হন, সেই 
জীবকেই পরমেশ্বর বলে। (প্রশ্ন )-ঘদি অনাদি ঈশ্বর জগতের ত্র 
না! হন, তবে সাধনা দ্বার লিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবগণের আধার জীবনজগণ্, শরাঁদর 
এবং ইন্ড্রিয়গোলক কিরূপে নিশ্মিত হইতে পারে? এই সকল ব্যতীত জীব 
সাধনা করিতে পারে না। জাধনাব্যতীত সিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব 
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যতই সাধন। করিয়া সিন্ম হউক না কেন, কখনও সনাতন, অনাদি 
এবং অনম্ত-সিদ্ধিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সদৃশ হইতে পারে না। কারণ জীবের 
চরম সীম পর্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইলেও তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য পরিমিত। 
তাহধর জ্ঞান ও সামর্থ্য অনন্ত হইতে পারে না। দেখ! আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত 
স্ত্টিক্রমকে গরিবর্তন করিতে পারেন এমন কোন যোগী হুন নাই, হইবেনও না। 
অনাদ্দিসিদ্ধ পরমেশ্বর নেত্র দ্বারা দেখিবার এবং কর্ণদ্বারা শুনিবার ব্যবস্থা 

করিয়াছেন, কোনও ধোগী তাহ! পরিবর্তন করিতে পারেন না। ম্তরাং জীব 
কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। 

(প্রশ্ন )--কল্প কল্লান্ুবে ঈশ্বর কি ভিন্ন ভিন্ন রূপস্থষ্ি করেন অথবা! একরূপ 
সৃষ্টি করেন? ( উত্তর)--এখন মেরপ আছে, পুর্ব্বও সেইরূপ ছিল এবং 
ভর্িধ্যতেও থাকিবে । কোনরূপ প্রভেদ করা হয় নাই। 

সূধ্যান্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ববমকল্গয়ৎ 

দিবং চ পৃথিবীং ান্তরিক্ষমণে! সঃ ॥ 

খ০ | মণ ১০ | সুৎ ১৯০ | মণ ৩ | 
(ধাতা) পরমেশ্বর যেমন পুর্ববকন্পে সূর্যা, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ 

প্রভৃতি স্ষ্টি করিয়াছিলেন, বর্তমানেও সেইরূপ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও 

সেইরূপ করিবেন। অতএব পরমেশ্বরের কাঁধা জম-প্রমাদ্ধরহিত বলিয়া সর্ববদ! 

একরূপই হইয়? থাকে । যিনি আল্চ্ছ এসং ধীহার জ্ঞানের বুদ্ধি হয়ঃ তীহারই 

কার্যে ভ্রম হইয়। থাকে, ঈশ্বরের কাধ্যে নহে । (প্রশ্ন )-্থষ্টি বিষয়ে বেদাদি শান্ত 

কি মতের একা আছে না বিরোধ আছে ? ( উত্তর )-এক্য আছে। (প্রশ্ন )-- 

একা থাকিলে-__ 

তম্মা্।৷ এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্তৃতঃ। আকাশাঘায়ুঃ | বায়োরগ্রিঃ | 

অগ্নেরাপঃ। অভ্ভযঃ পুৃথিবী। পৃথিব্যা ওষ্ধয়ঃ। ওষধিভ্যোহ্মম্। 
অন্নাদ্রেতঃ । রেতমঃ পুরুষ; স বা এষ পুরুযোহমরসময়ঃ ॥ 

( তৈততিরীয়োপনিৎ )। ব্রহ্মানন্দবত | অনুত ১॥ 

ইহা! তৈত্তিরীয় উপনিষর্দের বচন। সেই পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে 

আকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্বত্র যেন বিস্তৃত ছিল, উহাকে 
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একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়, বস্ততঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না। 

কেননা আকাশ ব্যতীত প্রকৃতি ও পরমাণু কোথায় থাকিতে পারে? 

গাকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি, অগ্নির পরে জল, জলের পরে 

পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে 
বীর্য, বীর্য হইতে শরীর অর্থাৎ পুরুষ উৎপন্ন হয়। এস্থলে আকাশাদি 
ক্রমানুসারে এবং ছান্দোগ্যে অগ্নি আদি ক্রমানুসারে এবং এঁতরেয়ে জলাদি 

ক্রমানুসারে স্ট্টি হইয়াছে । বেদে কোন স্থলে পুরুষ হইতে, কোন 

স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কন্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল 

হইতে, ম্ঠায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষকার হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি 

হইতে এবং বেদান্ত ব্রন্ম হইতে স্থগ্টির উত্পন্তি মানা হইয়াছে । এখন কাহাকে 

সত্য এবং কাহাকে মিথা। মনে করিব? ( উত্তর )--এ বিষয়ে সকলেই সত্য, 

কেহই মিথ্যা নহে। যিনি বিপরীত বুঝেন তিনিই মিথা। কেননা 

পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ। মহা- 

প্রলয়ের পরে স্ৃপ্টি আকাশাদ্ি ক্রমে হইয়া! থাকে । অর্থাৎ যখন আকাঁশ এবং 
বায়ুর প্রলয় হয় না, অগ্নি আদির হয়, তখন গ্নাদিক্রমে শ্থষ্টি হইয়া থাকে । 
যখন বিছ্যৎ এবং অগ্নিরও নাশ হয় না, তখন জলক্রমে স্ষ্টরি হইয়া থাকে । 
অর্থাত যে গ্রলয়ে যে পদার্থ পরাস্ত প্রলয় হয়, সেই পদার্থ হইতে সৃষ্টির 
উৎপত্তি হইয়। থাকে । 

প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে যে, পুরুষ এবং হিরণাগর্ভ প্রভৃতি 

পরমেশ্বরের নাম। একই কাধো একই বিষিয়ে শিরুদ্ধবাদ হওয়াকে বিরোধ 
বলে। ছয় শাস্ত্রে এক এইরূপ ;-_ 

মীমাংসার মতে কর্ম্ম চেষ্টা! ব্যতীত জগতে কৌন কার্যই হয় না। দৈশেষিক 
মতে সময় ব্যতীত সঙ হয় না। হ্যায়ের মতে উপাদান কারণ ব্যতীত কোন 

বস্ত স্থষ্ট হইতে পারে না । যোগমতে বিছ্যাঃ জ্ঞান এবং ন্চার ব্যতীত হ্ছ্ি 
হইতে পারে না। সাংখ্যমতে তব্বসমুহ্তের মিলন ব্যতীত হ্থ্থি হয় না। বেদীস্ত- 
মতে স্ন্টিকর্তা স্থটি না করিলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব 
ছয় কারণ হইতে স্ষ্ি হইয়া থাকে। উক্ত ছয় কারণের ব্যাখ্যা এক-এক 
শাস্ত্রে এক-এক গ্রকার লিখিত হইয়াছে । ন্ুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই 

নাই। যেমন ছয় জন পুরুষ মিলিঞ়] দেওয়ালের উপর চাল .স্থাপন করে, 

সেইরূপ ছয় শান্ত্রকীর মিলিয়া স্টিরূপ বাধ্যের ব্যাখা পুর্ণ করিয়াছেন ! উদীহরণ 
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স্বরূপ পাঁচজন অন্ধ ও একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিকে কেহ হস্তীর এক এক তঙ্গের কথা 
বলিল। তাহাদের নিকট জিত্াসা কর হইল “হস্তী কিরূপ” ? তাহাদের 

মধ্যে একজন বলিল *ত্তন্তের ন্যায়”, দ্বিতীয় জন বলিল কুলার ন্যায়” 

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল মুষলের হ্যায়”, চতুর্থ বাক্তি বলিল “বাটার শ্যায়”, 

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল “বেদীর নায়” এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল পকৃষ্ণদ্ণ চারিটি 

স্তম্তের উপর কিঞ্চিৎ মহিষাঁকার”। সেইরূপ আধুনিক আনার্ষ, নবীনগ্রন্থপাঠী 
এবং প্রাকৃতভাষাভাবী লোকেরা খধি প্রণীত গ্রন্থপাঠ ন। করিয়। ক্ষুত্রবুদ্ধি 

কল্পিত নবীন সংস্কৃত ও ভাষগ্রন্থ পাঠ করেন এবং একে অন্যের নিন্দায় 

ততপর হইয়। মিথ্য। বিনাদে রত থাকেন। তাহাদের কথ। কোন বুদ্ধিমান 

ব্যক্তির অথবা! অন্য কাহারও মানিবার যোগ্য নতে। কারণ অন্ধ অন্ধের 

অনুসরণ করিলে ছুঃগ পাইবে না পেন? বাস্তবিক আধুনিক অল্পস্দ্িপুক্ত স্বার্থপর 

এবং ইন্্রিয়াসক্ত লোকদ্দিগের লীলাখেলা জগতের সর্ববনাশ করিতেছে । 

(প্রশ্ন )--যদি কারণ ব্যতীত কার্য না হয়, তবে কারণের কারণ নাই কেন ? 

( উত্তর )--ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ! নিজের বুদ্ধি কিছু কার্যে প্রয়োগ 
করিতেছ না কেন? দেখ! সংসারে দুইটি পদার্থ আছে, তন্মধো একটি 
কারণ অপরটি কারা । যাহ কারণ, তাহ! কার্য নহে এনং যখন বর তখন তাহ! 

কারণ নহে। যতকাল মনুষ্য স্থটিকে ষথার্থরূপে বুঝিতে না পারে, ততকাল 
পধ্যস্ত সে সম্যক জ্ঞান প্রীপ্ত হয় না । 

নিত্যায়াঃ সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরৎপন্নানাং পরমসুক্ষাণাং 
পৃথক পৃথক বর্তমানানাং তত্বপরমাণুনাং প্রথমঃ সংযোগারন্তঃ সংযোগ- 
বিশেষাদবস্থান্তরস্থয স্থুলাকার প্রাপ্তিঃ স্থষ্টিরুচ্যতে ॥ 

অনাদি নিত্যন্বরূপ সত্ব-রজঃ-তম গুণের সামাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে 

পরমসূদ্ষা পৃথক পৃথক ন্িমান তঞাবমুব সমুহের প্রথম সংযোগারন্ত, 

সেই সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থান্তর অর্থাৎ অন্য অবস্থায় সুক্ষম এবং স্ুলাকার 

হইতে হইতে বিচিত্ররূপ নিন্মিত হইয়াছে । এইরূপ সংসর্গ হওয়াকে স্টি বলে। 
ভাল, যে পদার্থ প্রথম সংযোগে মিলিত হয় ও মিলন ঘটায়, যাহ! সংযোগের 

আর্দি এবং বিয়োগের অস্ত অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না, তাহাকে 

কারণ বলে। যাহা সংযোগের পরে নিন্মিত হয়, কিন্তু নিয়োগের পর তক্রপ 
থাকেনা, তাহাকে কাধ্য বলে। যে দেই কারণের কারণ, কাধ্যের কীঁষা, 
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কর্তার কর্তা, সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য ইত্যার্দি কথ! বলে, সে চক্ষু থাকিতে 
অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং জ্ঞান থাকিতেও মুঢ়। চক্ষুর চক্ষু, প্রদীপের 
প্রদীপ, সূুর্যোর সূর্য্য কি কখনও হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন 
হয় তাহ! কারণ এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহ] কার্যা। যিনি কারণকে 
কাধ্যরূপে নিম্মাণ করেন তিনি কর্তা । 

নানতো বিদ্যতে ভাবে নীভাবে৷ বিদ্যাতে সতঃ। 

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্তনয়োস্তত্বদণিভিঃ ॥ 
ভগবদগীতা (অত ২।১৬)॥ 

অসতের ভান অর্থাৎ বিষ্ভমানত! এনং সতের অভাব অর্থাৎ অপর্তমানত। 

কখনও হয় না। তবদশিগণ এই উচয়ের তদ্ব নিয় করিয়াছেন। পক্ষপাতী, 
ভুরাগ্রহী, মলিনাত্বা এবং বিষ্ভাহীন লোধের। কিরূপে ইহা সহজে জানিতে পারে ? 

যে বিদ্বান ও সতসঙ্গপরায়ণ হইয়। সম্প্র্নরূপে বিচার করে না, সে সর্বদা 

ভ্রমঙ্জালে জড়িত থাকে । ধাঁহ।র। সকল বিগ্ভার সিদ্ধান্ত জানেন, জানিবার জন্য 

পরিশ্রম করেন এবং জানিয়া অক্কপট ভাবে অপরকে জানান, তাহার ধন্া। 

স্ৃতরাং ঘে কাঁরণ বাতীত স্টি মানে, সে কিছুই জানে না। 

স্ট্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমাত্ম! পুর্ব্বোক্ত পরমস্থক্ষম পদার্থ সমুহকে 

সম্মিলিত করেন। এ সবলের প্রথম অবস্থায় পরমনূক্ষম প্রকৃতিরপ কারণ 

অপেক্ষা যাহা! কিঞ্চিৎ স্ুল হয়, "তাহার নাম মহত্ব । যাহ] মহস্তত্ব অপেক্ষা 

কিঞ্চিত স্মুল হয়, তাহার নাম অহসঙ্কার। অহঙ্কার হইতে শুন্ন ভিন্ন পাঁচ 

সুম্মনভূত শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহবা এনং স্াণ-_এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় এনং বাক্, 

হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার--এই পঞ্চ কর্মেক্দ্রিয় এবং একাদশ মন, অপেক্ষাকৃত 

স্ুলরূপে উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতম্ম।ত্রা হইতে অনেক স্থুলাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। 

ক্রমে ক্রমে যে পঞ্চ স্থুলভূত উৎপন্ন হয়, আমরা এ সকলকে প্রত্যক্ষ করি। 

স্ুলভূত হইতে নানাবিধ ওষধি এবং বৃক্ষার্দি উৎপন্ন হয়। ওষধি এবং বৃক্ষার্দি 
হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য এবং বীধ্য হইতে শরীর উতপন্ন হয়। 

কিন্তু আদিতে মৈথুনী সৃষ্টি হয় না। পরমাত্মা স্ত্রীপুরুষের শরীর সৃষ্টি 

করিয়া তাহাতে জীবসংযোগ করিয়! দিলে মৈথুনী স্থপ্্ি চলিতে থাকে । দেখ ! শরীর- 
রচনার মধ্যে কিরূপ স্থগ্রিব্্ভার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাহ। দেখিয়। 

আশ্চর্যযান্বিত হইয়। থাকেন। ভিতরে অস্িযোজনা, নাভীবন্ধন» মাংসলেপন, 
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চণ্াচ্ছাদন, ল্লীহা, যকৃত, ক্ষুদ্র পাখার স্থায় ফুসফুস স্থাপন, জীন সংযোজন, 
শিরোরূপ মুলরচনা। লোম-নখাদি স্থাপন, তারের স্তায় চক্ষুর অতীব স্থঙ্ষ শির! 
রচনা, ইন্ড্িয়মার্গ প্রকাশ, জীবের জাগ্রৎ-্প্র-্থযুক্তি অবস্থায় ভোগের জন্থ বিশেষ 
বিশেষ স্থানের নিন্মাণ, সকল ধাতুর বিভাগ, কলা-কৌশল স্থাপন প্রভৃতি 

অদ্ভূত স্থষ্টি পরমেশ্বর স্যস্তীত অপর কে করিতে পারে? এই সকল ব্যতীত 
নানাবিধ রত্ব ধাতুপুর্ণ ভূমি, বট প্রভৃতি বৃক্ষা্দির বীজের মধ্যে অতি সুক্ষ রচনা, 
অসংখ্য হরিত। শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, চিত্রবিচিত্র ও মিশ্রিত বর্ণের পত্র, পুষ্প 

এবং ফল-মুল নিষ্াণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কষায়, তিক্ত ভল্ প্রভৃতি বিবিধ রস, 
স্থগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, অন্ন এবং কন্দ-মুল প্রভৃতি রচনা, কোটি 
কোটি পৃথিনী ও চন্দ্র নূর্ধাদি লৌকের স্ষ্টি, ধারণ, ভ্রমণ করান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
পরমেশ্বর বাতীত কেহই করিতে পারে না। যপন কেহ কোন পদার্থ দেখে 

তখন তাঁহার দ্বিধিধ জান উৎপন্ন হয়__ প্রথমতঃ পদার্থের জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ 

পদার্থের রচনা দেখিয়া স্্রিকর্তার জ্ঞান । উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি বনে 

একখানি স্থন্দর অলঙ্কার পাইয়া! মনে করিল যে, উহা স্বর্ণ নিম্মিত এবং 

কোন চতুর শ্বর্ণকার উহ1 নির্মাণ করিয়াছে । সেইরূপ নানাবিধ সৃষ্টির 
রচন! দ্বার! স্থষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রতিপাদন হইয়। থাকে। 

(প্রশ্ন) প্রথমে কি মনুষ্তের সঠি হইয়াছিল, অথনা পৃথিব্যাদ্বির? 

( উত্তর )--পৃথিব্যাদ্ির। কারণ পুথিব্যাদ বাতীত মমুষ্যের স্থিতি 

ও পালন হইতে পারে না। (প্রশ্ন )-স্থষির আদিতে কি একজন না 

বন মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল? (উত্তর )--অনেক। কারণ যে সঞল 

জীবের কর্ম এশী সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত ছিপ, স্্টির আদিতে ঈশ্বর 
তীহা্দিগকেই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যজজুর্বরেদে ও তাহার ব্রাক্মণে লিখিত আছে, 

“মনুষ্যা খাষয়শ্চ যে। ততে। মনুষ্যা অজায়ন্ত” । এই প্রমাণ দ্বার নিশ্চিতরূপে 

জান] যাইতেছে যে, আদিতে অনেক অর্থাৎ শত শত, সহত্্র সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন 

হইয়াছিল। সৃষ্টি দেখিলেও জান! যাঁয় যে, মনুষ্যঞজীতি বহু মাতাপিতার সন্তান । 

( প্রশ্ন )- আদি স্ষ্রিতে মনুষ্যাদি বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় না তিন 

অবস্থাতেই উৎপন্ন হইয়াছিল? (উত্তর )-যৌবন অবস্থায়। কারণ 

শৈশব অবস্থায় উৎপন্ন করিলে তাহাদের প্রতিপালনের জন্য অন্য মনুষ্যাদির 

প্রয়োজন হইত। আবার বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি করিলে মৈথুনী স্থপ্টি হইত না। 
স্থতরাং যৌবন অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল। (প্রশ্ন )_ সৃষ্টির আরম্ত আছে কি 
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না? (উত্তর )--নাই। যেমন দিনের পুর্বে রাত্রি, রাত্রির পুর্বেধে দিন, দিনের 

পর রাত্রি, রাত্রির পর দ্রিন, এইরূপে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ স্ষ্টির পূর্বের 

প্রলয়, প্রলয়ের পুর্বে স্থষ্টি, স্থষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর স্থ্টি চক্র 
অনাদ্িকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । স্ষ্টির আদি অথবা অন্ত নাই। কিন্তু 

যেমন দ্দিন বা রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ স্থষ্টি এবং 
প্রলয়েরও আদি অন হইয়। থাকে । যেমন পরমাত্নাঃ জীব ও জগভের কারণ--. 

এই তিন স্বরূপতঃ অনাদি, সেইরূপ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি প্রবাহরূপে 

অনাদ্দি। যেমন নদী প্রবাহ কখনও শুষ্ক, কণনও অদৃশ্য এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, 
বর্ষাকালে দৃশ্য ও গ্রীক্ষকালে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জগন্ধ্াপার সমূহকে প্রবাহরূপ 
জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের গুণ-কন্মা-্বভাৰ মেমন অনাদি, তাহার জগতের 

সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও সেইরূপ অনাদ্দি। ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্-স্বতাবের যেমন আরন্ত 

ও অন্ত নাই, তাহার কর্তব্য ক্মেরও সেইরূপ আরন্ত ও অন্তনাই। (প্রন্ন)-- 

পরমেশ্বর কোন কৌন জীবকে মনুষ্য জন্ম, কোন জীগকে সিংহাদি ক্রুর জন্ম 

কোন কোন জীবকে হরিণ ও গবাদি পশু জন্ম, কোন কোন 

জীবকে বৃক্ষ-কৃমি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জন্ম দিয়ছেন। ইহাতে পরমাত্মায় 

পক্ষপাত ঘটিতেছে। (উত্তর )_-পক্ষপাত ঘটিতেছে না। কারণ পুর্ব ন্ষ্টিতে 
কৃত এঁ সকল জীবের কন্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কন্ম ব্যতীত জন্ম 

ব্যবস্থা করিলেই পক্ষপাত কর। হইত। 

(প্রশ্ন )-মনুষ্যের আদি স্থপ্টি কোথায় হইয়াছিল? (উত্তর) -ত্রিবিষ্টপ 

অর্থাৎ যাহাকে তিববত বলে সেই দেশে । (প্রশ্ন )_-ছাদি স্িতে কি এক 

জাতি ছিল অথবা অনেক জাতি ছিল? (উত্তর)--এক মানব জাতি ছিল। 
পরে “বি্জানীহ্যাধ্যান যে চ দস্যাব” (খ০ ১। ৫১1৮) ইহা খগেদের বচন। 

শ্রেঠদিগের আধা, বিদ্বান এবং দেন নাম এবং ছুষ্টদের দস্্য অর্থাৎ ডাকাইত ও 

মুর্খ নাম_-এইরূপ আরা ও দন্থ্ু ছুই নাম হইল । “উত শুদ্রে উতাধেয” অধর্ব্ব- 

নেদের বচন। আন্যধিগের মধ্যে পু্বেরবাক্তরূপে ব্রাক্ষাণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং 
শুত্র-_-এই চারি ধিভাগ হইল। দ্বিজ বিদ্বান্দিগের নাম আধ্য এবং মূর্খদিগের 

নাম শুদ্র ও অনাধ্য অর্থাৎ “অনাড়ী” হইল । (প্রশ্ন )--তৎপর তাহারা এদেশে 

কিরপে আসিলেন ? (উত্তর )-_মখন আধ্য ও দুৃন্যু, অর্থাৎ বিদ্বান দেব ও 

অবিদ্বান অসুরের মধ্যে কলহ বিবাদ বশতঃ নানা উপদ্রব হইতে লাগিল, তখন 

আধ্যগণ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই ভূখগুকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিয়। এখানেই আসিয়! 
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নাঁস করিতে লীগিলেন। এইজন্য এদেশের নাম “আর্য্যাবর্ত” হইল। (প্রশ্ন )-- 
আর্ধীবর্তের সীমা কতদূর পধ্যন্ত ? ( উত্তর )__ 

আসমুদ্রাতু, বৈ পুর্ববাদাসমুদ্রাত পশ্চিমা । 
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্্যাবর্তং বিভুর্বব,ধাঃ ॥১| 
সরন্যতীদৃষদ্ধত্যো৷ দেবনছ্যোর্ষদস্তরম্ | 

তং দেবনিশ্মিতং দেশমার্ধ্যাবর্তং প্রচক্ষতে ॥২॥ 

মনুণ (২। ২২। ১৭)॥ 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিল্ধ্যাচল, পুর্বে ও পশ্চিমে সমুজ্র ॥ ১॥ পশ্চিমে 
সর্বতী অর্থাৎ অটক নদী এবং পূর্বদিকে দৃষদ্বতী নদী। উহা নেপালের 
পুর্ববভাগের পর্ববতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গ ও আসামের পুর্ব এবং 
ব্রন্মদেশের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে । ইহার নাম 

ব্রহ্মপুত্র । আটক উত্তরস্থ পর্ববতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়। দক্ষিণের উপসাগরে 

মিলিত হইয়াছে । উন্তার হিমালয়ের মধারেখা, দক্ষিণে পর্ববত পর্যন্ত ও বিন্ধ্যাচল 

হইতে রামেশ্বর পর্যান্ত-_এইসব অঞ্চলের অন্তনস্তী দেশগুলিকে আধ্যাবর্ত বলে। 

কারণ দেব অর্থাৎ বিদ্বান এবং আর্নযগণ এই সকল দেশে বলতি স্থাপন 

করিয়া বাঁস করিয়াছিলেন । 

(প্রশ্ন )--ইহার পুর্বে এদেশের কি নীম ছিল? এদেশে তখন কাহারা বাগ 

করিত? ( উত্তর )--ইহার পুর্বেব এদেশের কোন নাম ছিল না। আধ্যদিগের 

পুর্বেধে এদেশে কেহ বাপও করিত না। কারণ মাধ্যগণ সৃষ্টির আদিতে কিছুকাল 
পরে একেবারে তিববত হইতে এদেশে আলিয়া বাস করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন । 

(প্রশ্ন). কেহ কেহ বলেন যে, আর্ধাগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন 
বলিয়। তাহাদের নাম আধ্য হইয়াছে । তাহাদের পুর্বে এদেশে বন্য লোকেরা 

নাস করিত। আধ্াগণ তাহাদিগকে অন্ত্রর ও রাক্ষস এবং আপনার্দিগকে 

দেবতা বলিতেন। তাহাদের সহিত আধ্যদ্দিগের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহ! 

দ্েবান্ুর সংগ্রাম নামে আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

(উত্তর )-_ইহা। সর্বথ| মিথা।। কারণ £-- 
1 |] । এ 

বিজানীহ্হার্য্যান্যে চ দস্তবো বহিম্মতে রন্ধয়! শাদদক্রতান্ ॥ 

খত । মণ ১। সণ ৫১। মং ৮॥ 

৩২ 
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উত শুদ্রে উতার্য্যে॥॥ অথ্ববৎ (কাণ ১৯। ব* ৬২)॥ 

ইহ! লিখিত হইয়াছে যে, ধার্দিক, বিত্বান্ এবং আগু-পুরুষদ্িগের নাম আধ্য। 
তদ্বিপরীত লোকদ্দিগের নাম দস্থ্য অর্থাৎ ডাকাইত, দুরৃত্ত, অধান্মিক এবং মুর্খ । 

সেইরূপ ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ট দ্বিজদ্দিগের নাম আধ্য এবং শুপ্ত্রের নাম অনাধ্য 
অর্থাৎ অনাড়ী। যখন বেদে এইরূপ উক্তি আছে, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি 

বিদ্বেশীয়দিগের কপোল-কল্পনা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর্ধ্যাবর্ত 

দেশীয় অজ্ছুন ও মহারাজ! দশরথ প্রভৃতি হিমালয় পর্বতে আধ্যদিগের 

সহিত দন্থয, শ্লেচ্ছ, এবং অশ্রদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দেব অর্থাৎ 

আধ্যর্দিগের রক্ষা এবং অন্থরদিগের পরাজয় করিতে সহায়ক হইয়াছিলেন। 

এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আর্ধ্যাবর্তের বাইরে চতুপ্দিকে 
অর্থাৎ হিমালয়ের পুর্বে অগ্সিকোণে, দক্ষিণে, নৈর্ধধকোণে, পশ্চিমে, 

বায়ুকোণে, উল্তরে এবং ঈশানকোণের দেশ সমুহে যে সকল মনুষ্য 

বাস করিত, তাহাদ্দেরই নাম অস্থুর। কারণ যখনই হিমালয় প্রদ্দেশস্থ 

আর্ধ/দিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই রাজ মহারাজা এ সকল 

উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে আধ্যদ্িগের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত 

দক্ষিণদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম দেবান্ুর সংগ্রাম নহে, কিন্ত 

পাম-রাবণ অথবা আধ্য-রাক্ষস সংগ্রাম । 

কোন সংস্কৃতগ্রন্থে বা ইাতহাসে এইরূপ লিখিত নাই যে, আধ্যগণ 

ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বা এদেশীয় বন্য মনুব্যদ্দিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও 
বিভাড়িত করিয়! এদেশের রাজ। হইয়াছিলেন। তাহ। হইলে বিদেশীয়দিগের 

লেখা কিরূপে গ্রাহ্থ হইতে পারে ? আর-_ 

জ্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দশ্যবঃ স্মৃতাঃ ॥১॥ মনু ১০৪৫ ॥ 

ম্লেচ্ছ দেশস্তঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মন্ুণ (২॥ ২৩)। 

আধ্যাবর্ত ভিন্ন অহ্ঃ দেশকে দন্্যুদেশ এবং শ্লেচ্ছদেশ বলে । এতন্বার। সিদ্ধ 

হইতেছে যে, আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে পুর্ববদেশ, ঈশান, উত্তর, বায়ব্য এবং পশ্চিম 

দেশবাসীদিগের নাম দস্থা, শ্লেচ্ছ ও অন্থর এবং নৈর্ধত্য, দক্ষিণ এবং 
আগ্নের দ্বিকে আধ্যাবর্তবহি্তি দেশবাসীদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এখনও 

দেখ, নিগ্রোদিগের চেহার! যেরূপ রাক্ষসদ্দের বর্ণন। আছে, তজ্রপ ভয়ঙ্কর দেখায়। 
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আর্ধ্যাবর্তের ঠিক নিম্মদেশের অধিবাসীদিগের নাম নাগ। আধ্যাবর্ববাসী- 
দ্বিগের পদ্দতলে অবস্থিত বলিয়া সেই দেশের নাম পাতাল ছিল। নাগবংশীয় 
অর্থাত নাগনামা লোকদ্দিগের বংশের লোকেরা মেই দেশে রাজত্ব করিতেন। 

এখানেরই নাগরাজকম্া উলুগীর সহিত অভ্ভুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাণ্ ইক্ষাকু 
হইতে কৌরব-পাগবের সময় পর্য্যস্ত সমস্ত পৃথিবীতে আধ্যদিগের রাজত্ব ছিল 
এবং আর্ধ্যাবর্ত ব্যতীত অন্তান্য দেশেও বেদের লল্পবিস্তর প্রচার ছিল। এ বিষয়ে 

প্রমাণ এই যে, ব্রচ্ষার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরীচি প্রভৃতি 
দশ পুত্রের মধ্যে স্যায়স্তব প্রমুখ সাতজন রাজা ছিলেন। তীহার্দিগের 

বংশের সন্তান ইক্ষাকু আর্ধাবর্তের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি মাধ্যাবর্তে 

বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । ছুর্াগ্যবশতঃ মধ্যদিগের মধ্যে আলম্ত, প্রমাদ 

এবং পারস্পরিক বিরোধ হেতু এখন অন্যান্য দেশে রাজতু করা ত দুরে থাকুক, 
আরধ্্যাবর্তেও তীহাদিগের অথগ্ু, স্বতন্ত্র, ব্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য নাই। যাহ] 

কিছু আছে, তাহাও বিদেশীয়দিগের পদাানত হইতেছে । লল্ল কয়েকজন মাত্র রাজ। 

স্বতন্ত্র আছেন। দুর্দিন উপশ্থিত হইলে দেশবাসীদ্দিগকে অনেক প্রকার ছুঃখ 'ভোগ 
করিতে হয়। যিনি যতই করুন না কেন স্বদেশীয় রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ । বিদেশীয় শাসন 
মতমতান্তরে আগ্রহরহিত, নিজের ও পরের প্রতি পক্ষপাতশুগ্ক এবং প্রজাদিগের 

প্রতি মাতাপিতার স্যায় দয়ালু, কপালু ও ম্যায়পরায়ণ হইলেও সম্পূর্ণ স্থখকর 
হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক শিক্ষী ও জাচারব্যবহার সন্থন্ধীয় 
বিরোধ দূর হওয়া অতীব হুষ্ধর। তাহা! দূর না হইলে পরস্পরের মুধো 

পুর্ণ উপকার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন। স্থৃতরাং বেদাদি শাস্ত্রে এবং 
ইতিহাসে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, সেই সকল মান্য করা সৎপুরুষ- 
দিগের কর্তব্য । 

(প্রশ্ন )--জগতের উতপত্তিতে কতকাল ব্যতীত হইয়াছে? ( উত্তর )-- 

এক অর্ধ, ছিয়ানববই কোটি, কয়েক লক্ষ ও কয়েক সহস্র বসর জগতের 
উৎপত্তি এবং বেদপ্রকাশের পর অতীত হইয়াছে । ইহার বিশদ ব্যাখ্যা মত্প্রণীত 

“ভূমিকায়” *% লিখিত হইদ্লাছে। উক্ত গ্রন্থে রষ্টব্য। স্প্তির উৎপত্তি ও 
রচনা এইরূপ জানিতে হইবে। 

সর্বাপেক্ষা সৃন্মন খণ্ড অর্থাত যাহা বিতক্ত কর! যায় নাঃ তাহার নাম 

পরমাণু । ষাইট পরমাণু মিলিয়া এক অণু. হয়। ছুই অণু মিলিয়া এক সথাুক 

:*. পখিখেদাদি তাখ্যতৃমিকায়" বেদোৎপাত্তি বিষয় দ্রষ্টব্য । 
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হয়। তিন ত্বাুক হইতে অগ্নি, চারি ছ্যপুক হইতে জল এবং পাঁচ ত্যগুক 

হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিম ত্যণুকে এক ত্রসরেণু ও তাহার ছিগুগ হুইলে 

পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া! থাকে। পরমাত্ম। এইরূপ ক্রমানুসারে 

পদ্ষমাণু মিলিত করিয়! পৃথিবী ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন। 

(প্রশ্ন )--পৃথিব্যাদিকে কে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ অর্থাৎ সহত্র 

ফ্গাযুক্ত সর্পের মন্তকের উপর পৃথিবী অবশ্থিত। আবার কেহ বলে যে, 

বৃষশঙ্গের উপর পৃথিবী আছে। তৃতীয় কেহ বলে যে পৃথিবী কিছুরই উপক্ব 

নাই। চতুর্থ কেহ বলেষে, বায়ু পৃথিবীর আধার। পঞ্চম কেহ বলে যে 

সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয় পৃথিবী স্বশ্থানে অবস্থিত আছে। যষ্ঠ কেহ 
বলে যে, পৃথিবী গুরুত্ব বশতঃ আকাশের নিদ্ধে চলিতেছে । এ সকল কথার মধ্যে 
কোনটি সত্য বলিয়। মানিব ? 

(উত্তর )-যাহার মতে পৃথিবী শেষ সর্প ও বৃষশৃঙ্গের উপর অবস্থিত, 
তাচ্াকে জিজ্ঞা্গা' করা যাঁইতে পারে যে, সর্প ও বৃষের মাতাপিতার জন্মকালে 
পৃথিবী কাহার উপর ছিল? সর্প ও বৃষ প্রভৃতি কিসের উপর আছে? বৃষ 
পক্ষাবলম্বী মুসলমান ত নির্বাক হইবে কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী বলিবে যে, সর্প 
কুর্মের উপর, কুর্্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, 'মগ্নি বায়ুর উপর এবং 
বায়ু আকাশে অবশ্থিত। তাহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সমস্ত 

স্ন্তি কাহার উপর আছে? তাহারা অবশ্ট বলিবে যে, পরমেশ্বরের উল্লর। 
আবার যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বুষ কাহার সন্তান ? 
তাহারা বলিবে ষে শেষ কশ্টপ ও ফন্রর এবং বৃষ গাভীর সন্ভান। কশ্যপ 

মন্্রীচির, মরীচি মনুর, মনু বিরাটের এবং বিরাট ব্রহ্মার পুত্র। আদিতে 

রক্ষা! স্থধট হইয়াছিলেন। শেষ সর্পের জন্মের পুর্বে পাচ পুরুষ গত 

হইয়াছিল। তখন কে পৃথিবীকে ধারণ করিত ? অর্থাৎ কশ্যপের জন্মকালে 

পৃধিবী কাহার উপর ছিল? তখন “তেরী চুপ মেরী ভী চুপ-_তা্্ীর পর 

বিবাদ আরম্ত হইবে । 
এই কথার যথার্থ অভি প্রায় এই যে, যাঁহা। অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে “শেষ” 

বলে। কোন কবি বলিয়াছেন, “শেষাধার৷ পুথিবীত্যুক্তম” অর্থাৎ শেষের 

ভাধার পৃথিবী । কেহ এই বাক্যের অর্থ না! বুঝিল্না সর্পের মিথা। কল্পনা করিয়াছে । 

কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয়ের পরে “শেষ” অর্থাণড পৃথক থাকেন। এইজদ্য 
তাহাকে “শেষ” বলা হয় এবং তিনিই পৃথিবীর আধার । 
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সত্যেনোতভিতা ভূমিঃ । ১০।৮৫। ১॥ 

ইহা খধেদের বচন। (সত্য) অর্থাৎ যিনি ভ্রিকালাবাধা এবং ধাহার 

কখনও নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর পৃথিবী, আদিত্য ও যাবতীয় লোক 

ধারণ করিয়াছেন । 

উক্ষা দাধার পৃথিবীমুতগ্যাম্ ॥ & 
ইহাও খথেদের বচন। এই “উক্ষা” শব্দের অর্থ কেহ বৃষ বুঝিয়া থাকিবে। 

কারণ বুষের নামও উক্ষ1!। কিন্তু সেই মুটের এই জ্ঞান হইল না যে, বৃষের 

এত বড় পৃথিবী ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথা! হইতে আমিবে। 

বর্ষণ ছ্বার পৃথিবীর উপর জলসিঞ্চন করে বলিয়। সূর্য্যের নাম উক্ষা। সূর্য্য নিজ 
আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে । কিন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত সূর্য্যা্দির 
ধারণকর্তী অপর কেহই নাই। 

(প্রশ্ন )--পরমাত্মা এতগুলি প্রকাণ্ড ভূমগুল কিরপে ধান্ধণ করিতে 

পারেন? (উত্তর )-. অনন্ত আকাশের সম্মুখে বৃহ বৃহত ভূমগ্ডল কিছুই নহে 
অর্থাৎ যেমন সমুক্রের সম্মুখে ক্ষুত্র জলকণাবও নছে। সেইরূপ অনন্ত পরমেশ্বরের 
সম্মুখে অসংখ্যাত লোৌরুলোকান্তর একটি পরমাণু স্ূশও বলা ধাইতে পারে না। 
পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে অর্বরত্র ব্যাপক। “বিভুঃ প্রজান্থ” (যজুণ ৩২৮), সেই 

পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়! সকলকে ধারণ করিতেছেন। তিনি 

খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং পৌরাণিকদ্দিগের কথ! অনুসারে বিভু না হইলে, সমস্ত 
স্থগিকে কখনও ধারণ করিতে পারিতেন না। কারণ না পাইয়া কেছ 
কাহাকেও ধারণ করিতে পারে না। যদ্দ কেহ বলেন যে, এই সকল 

লোক পরম্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! স্থিত আছে, পরমেশ্বরের 
ধারণ করিবার প্রয়োজন কি”? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, 

“এই স্্টি কি অনন্ত না ৭্সাস্ত” 1 যদি তিনি বলেন, “অনন্ত”, 
তবে তাহাকে বলিতে হইবে যে, সাকার বস্তু কখনও অগঙ্ক হইতে 

পারে না। যদ্দি তিনি ব্কলেন, *সান্ত”, তবে জিজ্ঞান্ত শেষ সীগাজ অর্থাৎ 

যাহার পরে আর বোন লোক নাই, সেখানে কাহার আকর্ষণে ধারণ হইতে 
৬ পাশপাশি লক্পা পিপিপি শপ স্পা পা ০০০ এজ, 

*₹ খাথেদে স্উক্ষা স গ্থাবাপৃখিবী বিততি” এই : বচন আছে। অথর্ববেদে 
পঅনভান্ দাধার পৃথিবীমূত পাম্* ॥ (৪1১১৯) এইরূপ আহ্ছে। 



২৪৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

পারে? যেমন সমগ্ি ও বগি; মিলিত ভাবে সমুদয় বৃক্ষ সমগ্টিকে অরণ্য বলে, 
কিন্তু এক একটি বৃক্ষার্দিকে পৃথক পৃথক গণনা করা হইলে ব্য্থি 
বলে। সেইরূপ সমস্ত ভূমগ্ডল-সমষ্তরির নাম জগত । এইরূপ সমগ্র জগতের 
ধারণ ও আকর্ষণবর্ত। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহে। স্বতরাং যিনি সমস্ত 

জগতের রচয়িতা, তিনিই পরমেশ্বর । 

ন দাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাম্ ॥ (যজুত। ১৩।৪)॥ 

ইহ যঞ্জুর্বব্দের বচন। যে পরমাস্মা পৃথিবী আদি আলোকবিহীন লোক- 
লোকান্তর, হুধ্যার্দি আলোকময় লোকপমুহ এবং অন্যান্থ যাবতীয় পদ্দার্থকে 

সথজন ও ধারণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্যাপক হইয়। রহিয়াছেন, তিনিই সমস্ত 
জগতের কর্তা ও ধর্তা। (প্রশ্ন )__-পৃধিবী আদি লোক কি ভ্রমণ করে, না স্থির 
আছে ? (উত্তর)--ভ্রমণ করে। (প্রশ্ন )৫কেহ কেহ বলে যে, সৃত্্য 

ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না। আবার কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবী 
ভ্রমণ করে, সূর্য জরমণ করে না। ইহার মধ্যে কোন্ কথাটি সত্য বলিয়া মানিব ? 
( উত্তর )-_-এই দুইটিই অর্ধ সত্য । কারণ, বেদে লিখিত আছে যে,_- 

! । 

আয়পৌঃ পুখিরক্রমীদনদন্ মাতরঃ পুরঃ। 
। | 

পিতরং চ প্রযন্তত্বঃ ॥ যজু* অ" ৩! মং৬॥ 

অর্থাৎ এই তৃমগ্ুল জলের সহিত সুর্যের চহুদ্দিংক ভ্রমণ 
করিতেছে । অতএব পৃথিবী ভ্রমণ করে । 

| ! | 1 

আকুষ্জেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নস্বতং মত্ত্যং চ। 
। ! 

হিরণ্যয়েন সবিতা! রথেনা দেবে! যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ 

যজুণ। অত ৩৩। মং ৪৩॥ 

বর্ষা্দির প্রবর্তক, প্রকাশ ঘরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপযুক্ত সবিতা অর্থাৎ 

সূধ্য অমতরূপ বৃষ্টি কিরণ দ্বার! যাবতীয় প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে অমৃত 
প্রবেশ করাইয়। থাকে এবং মৃত্তিমান্ পদার্থ সমুহকে আলোকিত করিয়! 
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ও সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণঘুক্ত হুইয়। স্বীয় পরিধিতে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু 
কোন লোকের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে না। এইরূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক সূর্য 
প্রকাশক এবং অন্য সমস্ত লোকলোকাস্তর প্রকাশ্ট ; যেমন £__ 

1 

দিবি সোমে! অধিশ্রিতঃ ॥ অথ কাং ১৪। অনুৎ ১। মং ১॥ 

যেমন এই চন্দ্রলোক সুর্য দ্বারা আলোকিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী আদি 
লোকও সুর্যেরই আলোকে আলোকিত হইয়। থাকে । কিন্তু দিন রাত্রি 

সর্বব্ বর্তমান থাকে । কারণ ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিব্যাদি লোকের যে 
অংশ সুর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়ঃ সেই অংশে দিন এবং যে অংশ পশ্চাৎ 
অর্থাৎ অন্তরাল হইতে থাকে, সেই অংশে রাত্রি হয় । অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, 

মধ্যাহ এবং মধ্যরান্ত্রি আদি যত কাল বিভাগ আছে, এঁ সকল দেশদেশান্তরে সর্ববন্ধ৷ 
বর্তমান থাকে । অর্থাত যখন আধ্্যাবর্তে সুষ্যোদয় হয়, তখন পাতাল অর্থাৎ 

আমেরিকায় সূর্যাস্ত হয়। যখন আধ্যাবর্তে ূ্যান্ত হয়, তখন পাতালে 

সূর্ধ্যোদ্দয় হয়। যখন আধ্যাবর্তে মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত্রি হয়, তখন পাতালে 

মধ্যরাত্রি বা মধ্যদিন থাকে । যাহারা বলে যে, স্ূর্ধ্য ভ্রমণ করে, কিন্তু 

পৃথিবী ভ্রখণ করে না, তাহার অন্ঞ। এরূপ হইলে, কয়েক সহত্র 

বতসরের দিন ও রাত্রি হইত। নুধ্যের নাম (ক্রপ্ন), সুধ্য পৃথিবী অপেক্ষা 
লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এবং কোটি কোটি ক্রোশ দুরে অবস্থিত। যেমন সর্ধপের 
সম্মুখে ঘ্বুরিলে পর্বতের অনেক বিলম্ব হয়, কিন্তু সর্ষপের ঘুরিতে 

অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না; সেইরূপ পৃথিবী ভ্রমণ করে বলিয়া যথা! নিয়মে 
দিন রাত্রি হয়, সুধ্যের ভ্রমণের জন্য নহে । যাহারা বলে যে, নৃর্য স্থির থাকে, 

তাহার। জ্যোতিধিগ্ভাবিৎ নহে। কারণ, ভ্রমণ না! করিলে ূর্ধ্য একরাশি 
হইতে অন্ক রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না, এবং গুরু পদার্থ 

ভ্রমণ বাতীত আকাশে কখনও নিদ্দিষট স্থানে থাকিতে পারে না। 

আবার জনগণ বলেন যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে না, কিন্তু ক্রমশঃ নিচ্ছে চলিয়া 

যাইতেছে । কেবল জন্ৃত্বীপে ছুই ূর্ধ্য ও ছুই চন্দ্র আছে। তীহার! ত ভাঙের 
গভীর নেশায় নিমগ্ন আছেন। কেন? যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিলে চলিয়া যাইত, 
তাহা। হইলে চতুপ্িকে বায়ুচক্র গঠিত ন। হওয়াতে ছিন্নভিন্ন হুইয়! যাইত। আর 
নিন্ম ভাগের অধিবাসীদ্দিগের বায়ু স্পর্শ হইত ন।, কিস্তু উপরিভাগের অধিবালীদ্দিগের 

অধিক বায়ু স্পর্শ হইত, এবং বায়ুক্ন গতিও একরপ হইত। ছুই সুধ্য ও ছুই 
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চঙ্জ থাকিলে রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ ঘটাও আম্তব হইত। এইজন্য এক পৃথিবীর 
দিকটে এক চন্দ্র এবং অনেক পৃথিবীর মধ্যে এক সূর্য্য আছে। 

(প্রশ্ন )--চন্দ্র, নূর্ধ্য এবং তারা কিরূপ পদার্থ? এ সকলের মধ্যে 
মনুস্যাদির স্থটি আছে কি না? (উত্তর )__-এই সমস্ত তারা এক একটি লোক, 
তন্মধ্যে মনুষ্যাদি গুজাও আছে । কারণ £__ 

এত হী সর্ধবং ক হিতমেতে হীদ*্ সর্ববং বাপয়ন্তে তথ্যদিদঠ 
সর্ববং বাদয়ন্তে য়াঘদ্জ ইতি ॥ 

শত | কাণ ১৪। (প্র ৬।|ব্রাৎ ৭। ক ৪)॥ 

পৃথিবী, জল, অমনি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্ধ্য-_এই সকলের নাম 
বন্থ। কারণ এই সকলের মধ্যে যাবতীর পদার্থ এবং প্রজা বাস করে। ইহারাই 
সকলকে বাস করাইয়। থাকে । যেহেতু এই সকল বাসগৃহ স্বরূপ, অতএব 

এই সকলের নাম বন্ন। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র বন্থ। নুতরাং 
এই সবলের মধ্য এইরূপ প্রজ। থাক। সম্থন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পাল্সে? 
পরমেশ্বরের এই ক্ষুঞ্জ পৃথিবী মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ । সুতরাং এ সকল 
লোক কি শুন্থ থাকিবে? পরমেশ্বরের কোন কম্ধুই নিরর্থক নহে। এই পকল 
জনংখ্য লোক কি মনুষ্যাদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে? অতএব 
সর্বত্র মনুষ্যাদির স্যত্ি আছে। (প্রশ্ন)--এই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি সৃষ্টির 
যেরূপ আক্কতি ও অবয়ব, অন্যান্ট লোকেও কি তন্রপ না ছছ্িপরীত ? 

( উত্তর )--মাকৃতিতে কিছু প্রভেদদ হওয়া! সম্ভব। এই পৃথিবীতে যেমন 

চীন, জাক্রি কা, আধ্ধ্যাবর্ত এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অবয়ব, রর্ণ, রূপ এবং 

আকৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং পার্থক্য আছে, লোক-লোকান্তরও সেইরূপ আছে। 

কিন্তু এই লোকে যেজাতির যে প্রকার সৃষ্টি আছে, নয লেোকেও সেই জাতির 
সেইরূপ হৃট্টি আছে । এই লোকে শরীরের যে যে স্থানে নেত্রাদি অঙ্গ 
আছে, লোকান্তরেও সেই সেই স্কানে সেই সেই জাতির অঙ্গ সেইরূপই আছে। 
কারণ £স্ 

1 । 

ূধ্যাচন্মসে। ধাতা৷ যথা পূর্ববমকল্লয়ৎ । 
1 1 

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ খ। মণ ১০। সু ১৯৯ ॥ 
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( ধাতা ) পরমাত্মা। পুর্ববকল্লে সুর্যা, চন্দ্র, ছ্ালোক, ভূমি, অন্তরিক্ষ এবং তথাকার 

স্থখকর পদ্দার্থসমুহ যেইরূপ রচন। করিয়াছিলেন, এই কল্লে অর্থাৎ এই স্য্টিতেও 

সেইরূপ এবং সমস্ত লোক লোকান্তরেও সেইরূপ রচন! করিয়াছেন। তন্মধ্যে 

কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 

(প্রশ্ন )--এই লোকে যে সকল বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, এ সকল লোকেও 

সেই সকল বেদের প্রকাশ আছে কিনা? (উত্তর)--এঁ সকলের প্রকাশ 
আছে। একই রাজার রাজ্যব্যবস্থা ও রাজনীতি নেমন সকল দেশে একইরূপ 

থাকে, রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতিও সেইরূপ তাহার সমস্ত স্টিরাজ্যে 
একই প্রকার। (প্রম্ন )--যদ্দি এই জীব ও প্রকৃতিতত্ব অনাশি এবং এই 

সকল ঈশ্বর-্যফট না হয় তাহ! হইলে এই সকলের উপর ঈশ্বরের অধিকার 
থাকাও উচিত নহে। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র। (উত্তর)--যেমন রাজ। ও 

প্রঙ্গাবর্গ সমসাময়িক হওয়া সন্বেও প্রজাবর্গ রাজার অধীনে থাকে, সেইরূপ 

জীন ও জড় পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন । পরমেশ্বর সকল স্ষ্ির রচয়িতা, 

জীবদ্দিগের কর্মাফলদাতা, সকলের যথোচিত রক্ষক এবং অনন্ত শক্তিশালী । 

স্বতরাং জীব এবং জড় পদার্থ তাহার অধীন হইবে না কেন? অতএব জীব 

কর্মে স্বতন্ত্র কিন্তু কন্মফলভোগে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুনারে পরতন্ত্র। সেইরূপ 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বের সি, সংহার এনং পালনবকর্তী । 

অতঃপর বিগ্ভ।, আরবগ্যা, বন্ধন এবং মোক্ষবিষয় লিখিত হইসে । এস্থলে 

অধম সমুল্লাস সম্পূর্ণ হইল 1৮। 

ইতি শ্্রীমদ্দয়ানন্দসরন্বতীস্বামিকৃতে সন্যার্থ-প্রকাশে স্থভাষাবিভূষিতে 

স্ট,শুপত্তিস্থিতিপ্রলয় ব্ষয়েহষ্মঃ সমূল্লানঃ সম্পূর্ণ; ॥৮। 



০, 
€-€-হ: €:€-€: 6.6: 665 €€ 55 66€ 6 ৫৬ 6৬ 

অথ নবম সমুলীসারস্তঃ 
ক 

12835 283 ইট 2 8 নিট ও 2: টিটি 2 3: ই 23 2: 228 
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র্ 1 ৬ 

বিদ্যাং চাহবিদ্যাং চ যস্তদেদোভয়৮ সহ। 
॥ ॥ 

অবিদ্ায়া স্ৃত্যুং তীর? বিছ্যায়াহম্থতমন্মতে ॥ 

যজুণৎ । অত ৪০ । মণ ১৪ ॥ 

যিনি যুগপৎ বিস্তা ও অবিগ্ভার স্বরূপ জ্ঞাত হন, তিনি অবিষ্ভা অর্থাৎ 

কন্মোপাসন! দ্বার? মৃত্যু অতিক্রম করিয়? বিষ্া অর্থাণ বথার্থ জ্ঞানত্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত 
হন। অবিষ্ভার লক্ষণ £-- 

অনিত্যাশচিছিঃখানাত্মস্থ নিত্যশুচিন্খাত্মখ্যাতিরবিদ্ধা। ॥ 

| পাত০ দণ সাধনপাদে, সৃণৎ ৫ ] 

ইহ! যোঁগসুত্রের বচন। অনিত্য সংসার ও দেহান্দিতে লিত্য বুদ্ধি, অর্থা 

যে কাধ্যজগণ্ দৃষ্ট ও শত হয় তাহা চিরকাল থাকিবে, চিরকাল আছে 
এবং যৌগনলে দ্েবগণের এই শরীর চিরকালই থাকে, এইরূপ বিপরীত 

বুদ্ধি হওয়! অবিগ্ভার প্রথম অংশ । 'অশুচি অর্থাশড মলময় নারীদেহ ইত্যাদিতে 
এনং মিথ্য। ভাষণ ও চৌর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র নিষয়ে পবিত্র বুদ্ধি ত্বিীয় ভাগ । 
অত্যধিক বিষয়সম্ভোগরূপ ছুঃখে সুখবুদ্ধি তৃতীয় ভাগ । অনাতআ্মায় আত্মবুদ্ধি 

অবিষ্ভার চতুর্থ অংশ। এই চারি প্রকারের বিপরীত জ্ঞানকে অবিস্ভা বলে। 

ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধিঃ নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, ছুঃখে হঃখবুদ্ধি, 

দুখে স্থখবুদ্ধি, অনাত্মার অনাত্মবুদ্ধি এবং আত্মা আত্মবুদ্ধির নাম বিস্তা। 

অর্থাৎ “বেত্তি যথা বত্তব্বপদ্াার্থমবব্ধপং যয়া সাব্ছ্া যয়া তত্বস্বরূপং ন জানাতি 

জমাদন্য স্মিন্নন্থনিশ্চিনোতি যয়া! সাইবিদ্ভা” । যন্দ্বার। পদ্দার্থের যথার্থ স্বরূপ ভ্ভাত 
হওয় যায় তাহা ক্ছ্ভা। এবং যদ্দ্ারা তব্বন্বরূপ জ্ঞাত হুওয়! যায় না এবং একবন্ত 
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অন্য বস্তা বলিয়া প্রীত হয় তাহাকে অবিষ্ভা বলে। কন্দম ও উপাঁসনাকে অবিদ্ধা 
বলিবার কারণ এই যে, এই সকল বাহা ও অন্তর ক্রিয়াবিশেষ, জ্ঞান বিশেষ 
নহে। এইজন্য উক্ত মন্ত্রে বল! হইয়াছে যে, শুদ্ধ কর্ম ও পরমেশ্বরের উপাসন! 
ব্যতীত কেহ মৃত্যুহুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্র বর্শা, 
পবিত্র উপাঁপনা এবং পবিত্র জ্ঞান হইতেই মুক্তি, আর অপবিজ্র মিথ্যাভাষণ 
প্রভৃতি কর্ণা, পাষাণা্ মুদ্তির উপাসনা! ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে বন্ধন হইয়া থাকে। 

কোন মনুস্যই ক্ষণমাত্রের জন্তও কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরহিত থাকে না। অতএব 

ধর্মানুমোদিত সত্যভাষণার্দি কর্মানুষ্ঠঠন এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্্ম ছাড়িয় 

দেওয়াই মুক্তির সাধন। 

( প্রশ্ন )-কে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না? (উও্তর)--যে বদ্ধ। (প্রশ্ন )-- 
বন্ধ কে? (উত্তর)--অধন্পা ও অজ্ঞকানে আবদ্ধ জীর। (প্রশ্ন)-- 

বন্ধন এবং মোক্ষ কি স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক? (উত্তর )-- নৈমিত্তিক | 

কারণ স্বাভাবিক হইলে বন্ধন ও মুক্তির অবসান কখনও হইত না। (প্রশ্ন) 

ন নিরোধো নচোশপত্তির্নবন্ধো! ন চ সাধকঃ। 

ন মুমুকষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেফা পরমার্থতা ॥ 
( গোৌঁড়পাদীয় কারিকা। প্রৎ ২। কা ৩২) ॥ 

এই শ্লোক মাওুক্যোপনিষদের কারিক। সন্থন্ীয়। অর্থাৎ জীন ব্রহ্ম 

বলিয়। বাস্তবিক পক্ষে জীবের নিরোধ নাই, অর্থাৎ জীব কখনও আবরণে 
আচ্ছন্ন হয় না, জন্মগ্রহণ করে না বা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। জীব সাধক নহে 

অর্থাৎ কোন বিষয়ের জন্ত সাধনা করে না, মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে না এধং 

জীবের মুক্তিও কখনও নাই। কারণ যখন পরমার্থ দ্বার! বন্ধন হইল না, তখন মুক্তি 

কি? ( উত্তর )--নবীন বেদাস্তীদিগের এইরূপ উক্তি সত্য নহে। কারণ জীবের 

স্বরূপ অল্প স্বতরাং জীব আবরণে আবদ্ধ হয়ঃ শরীরের সহিত প্রকট 

হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পাপকর্দমের ফলভোগরূপ বন্ধনে বন্ধ হয়ঃ সেই 

বন্ধনমোচনের সাধন অবলম্ন করে, ছুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে এবং 

ইখ বিমুক্ত হইয়। পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়। মুক্তিও ভোগ করে। 

(প্রশ্ন )_-এই সকল ধর্ম, দেহ ও অন্তঃকরণের, জীবের নহে। জীৰ পাপ- 

পুপ্যরহিত সাক্ষীমাত্র। শীতোঞ্চ প্রভৃতি শরীরাদির ধর্ম, আল্ম। নিলিগ। 
( উত্তর )- দেহ ও অস্তঃকরণ জড় পদার্থ। এই সকলের শীতোষ 
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প্রাপ্তি ও ভোগ নাই। যে চেতন মন্ুস্তাদ্দ প্রাণী ইহ! স্পর্শ করে 

সেই শীতোঞষ্ত উপলদ্ধি ও ভোগ করে। সেইরূপ প্রাণও জড় পদার্থ। 

প্রাণের ক্ষুধাও নাই, পিপাসাও নাই কিন্তু গ্রাণবান জীবই ক্ষুধা তৃষা! অনুভব করিয়। 
থাকে। সেইরূপ মনও জড় পদার্থ। মনের হর্ষ বা শোক হইতে পারে না 

কিন্ত্ব জীব মন ছার! হর্-শোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জীব আোত্রাদি 
বাহোক্দিয়ের দ্বারা যেরূপ উত্তম অধম শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া স্থুখ-ছুঃখ ভোগ 

করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও 'মহঙ্কার দ্বার! সংকল্প- 

নিকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ ও অহংভাব অনুভব করে এবং দণ্ড ও সম্মানভাজন হইয়। 

থাকে । যেমন তরবারি দ্বারা হত্যাকারী দগুনীয় হয়, তরবারি দণ্ডনীয় হয় না, 

সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ এবং প্রাণরপ সাধন দ্বারা উত্তম-অধম কর্মের 

কর্ত। জীবই মুখ-ছুংখ ভোগ করিয়া থাকে । জীব কশ্দের সাঙ্মী নহে কিন্তু কর্ত। 

এবং ভোক্তা । কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কন্মের সাক্ষী । 

কর্মণনুষ্ঠানগা জীপই কন্ম্নে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বররূপ সান্মী নহে। 

(প্রশ্ন )-জীব ব্রচ্ষের প্রতিবিম্ব । যেমন দর্পণ ভাঙ্গিয়া! গেলে বিশ্বের 

কিছুই অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ যতকাল অশ্রঃকরণরূপ উপাধি থাকে, ততকাঁল 

পর্য্যন্ত ত্রন্মের প্রতিবিহ্থম্বূপ জীব থাকে । অন্তঃকরণ বিনষ্ট হইলে জীব 

মুক্ত হয়। (উত্তর) ইহ বালকের কথা । কারণ সাকারেই সাকারের 

গ্রতিবিদ্ব ভইয়! থাকে যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং একটি অপরটি হইতে 

পৃথকৃ্ও বটে | পৃথক না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। ব্রচ্গ 

নিরাকার ও সর্ববপ্যাপক শ্থতরাং তাহার প্রতিবিদ্থ হইতে পারে না। (প্রশ্থ )-- 

দেখ, গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার ও ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয়। 

সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পতিত হয়। এইজন্ ইহাকে 

চিদাভাস বলে। (উত্তর )--ইহা বালকনৃদ্ধির মিথা। প্রলাপ । কারণ 

আকাশ দৃশ্বমীন নহে। চক্ষু দ্বারা ফিরূপে তাহ দৃষ্ট হইতে পারে? 
( প্রশ্ন )--যাহ! উপরে নীল ও ধুআ্রাকার দৃষ্ট হয় তাহ! আকাশ কিনা? 

(উত্তর )--না। (প্রশ্ন )_তবে উহ] কি? (উত্তর)-_পৃথিবী, জল এবং 

অগ্নির পৃথক পৃথক ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে । তন্মধ্যে যে নীলিমা দেখ! যায়, 
তাহা যে জলরাশি বধিত হয় তাহার নীলিমা । যাহা ধূমাকার দৃষ্ট হয়, তাহ! 
বায়ুমণ্ুলে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী হইতে উ্গিত ধুলিরাশি। এ সকলের প্রতিবিষ্ছ 
জলে অথব! দর্পণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আকাশের কখনও নছে। 
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(প্রশ্ন )--যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহারিক 

ভেদ হুইয়া৷ থাকে, সেইরূপ ত্রচ্ষের ব্রদ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ 

বশতঃ ঈশ্বর ও জীৰ নাম হইয়া থাকে । ঘটার্দি নষ্ট হইলে মহদাকাশই বল! হইয়া 
থাকে । (উত্তর )--ইহাঁও অবিদ্বানের কথা । কারণ আকাশ কখনও ছিন্নভিন্ন 

হয় না। কাধ্যকালে “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি ব্যবহার হইয়। থাকে । কেহ 

বলে না “ঘটের আকাশ আনয়ন কর”। ম্ুতরাং পুর্ববোস্ত বাক্য যুক্তি 

সঙ্গত নছে। 

(প্রশ্ন )-_যেমন মৎস্য ও কীট প্রভৃতি সমুদ্রে এবং পক্ষী প্রভৃতি আকাশে 
বিচরণ করে, দেইরূপ অমন্তঃকরণ চিদ্বাকাশম্বরূপ ত্রন্মে বিচরণ করিয়! 

থাকে । অন্তঃকরণ জড় পদার্থ হইলেও সর্বব্যাপক পরমাত্মার সত্তাদ্বর 
অগ্নি-সংপুক্ত লৌহের ম্যায় চেতন হইয়া থাকে। যেমন তাহা বিচরণ করে 
কিন্তু আকাশ এবং ব্রহ্ম নিশ্চল, সেইরূপ জীনকে ব্রহ্ম ব্বীকার করিলে কোন দোষ 

ঘটে না।( উত্তর )--তোঁমার এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ যদি সর্ব্বপ্যাপী ব্রহ্ম 
অস্তঃকরণে গ্রকাশমান হইয়া জীব হন, তবে তাহাতে সর্ববজ্ঞধাদি গুণ থাকে 

কিনা? যদি বল যে আবরণ বশতঃ সর্ববজ্ঞতা থাকে না, তবে বল, ব্রহ্ম 

কি আবৃত'ও খণ্ডিত না অখণ্ডিত? যদ্দি বল যে ব্রহ্ম অখণ্ডিত, তবে তাহার 

মধ্যে কোন আবরণ নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না। আবরণ না থাঁকিলে, 

সর্বব্ত। থাকিবে না কেন? যর্দি বলে ব্রক্ষগ তাহার স্বরূপ বিস্বৃত হইয়। 

অন্তঃকরণের সহিত যেন বিচরণ করেন স্বরূপতঃ নহে, তনে যখন তিনি স্বয়ং বিচরণ 

করেন না, তখন অস্তঃকরণ পুর্ববপ্রাপ্ত যে যে স্থান পরিত্যাগ করিবে এনং যেখে 

স্থানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে সে স্থানের ব্রহ্ম ভ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয় 

পড়িবেন। আর যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইবে, মে সকল স্থানের ব্রহ্ম জ্বানী, 

পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবেন। এইরূপে অন্তঃকরণ, সৃষ্টির সর্বত্র ব্রচ্ষকে 

বিকৃত করিবে এবং বন্ধন ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে । তোমার কথিত 

প্রমাণ অনুসারে তাহ1 হইলে কোন জীবের পূর্ববদৃষ্ট ও শ্রত বিষয়ের স্মরণ 

হইত না। কারণ যে ব্রহ্ম দেখিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ষম থাকিলেন না। মতএব 

ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও ব্রক্ম, কখনও এক নহে, সর্বদা পৃথক্ পৃথক্। 

( প্রশ্ন )-_-এই সমস্ত অধ্যারোপ মাত্র। এক বস্তুতে অন্য বস্ত স্থাপনকে 

অধ্যারোপ বলে। ব্রক্মবস্ততে সমস্ত জগত ও তাহার ব্যবহারের অধ্যারোপ 

করিয়া জিজ্ঞান্বকে বুঝান হইয়া থাকে । বস্তবতঃ সমস্তই ব্রহ্ষ। (প্রশ্ন) 
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অধ্যারোপ করায় কে? (উত্তর)--জীব। (প্রশ্ন )--জীব কাহাকে বলে? 

( উত্তর)-_অন্তঃকরণাবচ্ছি্ চেতনকে । (প্রশ্ন) অস্তঃকরণাবচ্ছিল্ন চেতন কি 

অন্ত না তাহাই ব্রহ্ম? (উত্তর)--তাহাই ব্রহ্ষ। (প্রশ্ন )--তবে কি ব্রঙ্গই 

নিজের মধ্যে জগতের মিথ্যা কল্পনা করিলেন ? ( উত্তর )--হউক, তাহাতে 

ব্রন্মের ক্ষতি কি? (প্রশ্ন )--মিথ্যা কল্পনাকারী কি মিথ্যাবাদী নহে ? 

(উত্তর )--ন। কারণ যাহা! মন ও বাণী দ্বারা কল্পিত ও কথিত হয় সে 

সমস্ত মিথ্যা । (প্রশ্ন )--তবে মন ও বাণী দ্বারা মিথ্যাকল্পনাকারী ও মিথ্যাবাদী 

্রক্ষ, কলিত ও মিথ্যাবাদী হইল কি না? (উত্তর)-হউক। আমাদের 

ইঞ্টাপত্তি আছে। 

বাহবা! মিথাঁনাদী বেদান্তিগণ! তোমরা সত্যস্বরূপ, সত্যকাঁন এবং 

সত্যসক্কল্পল পরমাত্মাকে মিথাঢারী করিলে! ইহা কি তোমাদের হুর্গতির 

কারণ নঞছ? কোন্ উপনিষদ, স্বত্রগ্রন্থে অথবা বেদে লিখিত আছে যে, 

পরমেশ্বর মিথ্যাসংকল্পকারী ও মিথ্যাধাদী ? তোমাদের থা যেন *উল্টি 

চোর কোতবালকে! দণ্ডে” অর্থাৎ চোরের কোতবালকে দণ্ড দিবার কাহিনীর 

হ্যায় । দারোগা চোরকে দণ্ড দিবে ইহাই ত উচিত কিন্ত চোরের দারোগাকে 

দণ্ড দেওয়া বিপরীত কথা । সেইরূপ তোমর। মিথ্য। সঙ্ল্পকারী ও মিথ্যাবাদী 

হইয়া তোমাদের দোষ ব্রদ্ষে বুথা আরোপ করিতেছ। ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানী, 

মিথ্যাবাদী এবং মিধ্যাকারী হইলে অনন্ত ব্রহ্মই সেইরূপ হইয়া পড়িবে । 

কেনন! ব্রহ্ম এক রস, সত্যশ্বরূপ, সত্যমানী, সত্যবাদী এবং সত্যকারী। 

পুর্ব্বোস্ত দোষগুলি তোমাদের, ব্রচ্মের নহে। তোমাদের কথিত নিষ্ঠা! 

অবিষ্ভা এবং তোমাদের অধ্যারোপও মিথা। কারণ তোমরা ব্রন্মা না 

হইয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্গকে জীব মনে করিতেছ। ইহ! 

মিথ্যাজ্ঞান নয় তবে কি? যিনি সর্ববব্যাপক, তিনি কখনও পরিচ্ছিন্ন ও 

অজ্ঞান হন না, এবং বন্ধনেও পতিত হন ন। কারণ জীবই অজ্ঞান, পরিচ্ছন্ন, 

একদেশ, অল্প এবং অল্লজ্ক । সর্ববজ্ এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন। 

এখন যুক্তি ও বন্ধন বিষয়ের বর্ণনা কর! যাইতেছে 

(প্রশ্ন )-_মুক্তি কাহাকে বলে? (উত্তর)_মুগ্চন্তি পৃথগভবস্তি জনা 

ধন্তাং সা মুক্তিঃ”। যে অবস্থায় মুক্ত হওয়া খায় তাহার নাম মুক্তি। 

( প্রশ্ন )-_কি হইতে মুক্ত হওয়া? ( উত্তর )_-সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইতে 
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ইচ্ছা! করে। (প্রশ্ন )--কি হইতে মুস্ত হইতে ইচ্ছা করে ? (উত্তর )-_যাহ। হইতে 
মুক্তি ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন )-_কি হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে ? (উত্তর )-_ছুঃখ 

হইতে। (প্রশ্ন )-মুক্ত হইয়া! কাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে? 
( উত্তর )-_নুখ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রক্ষে থাকে? (প্রশ্ন )--কি কি কাধ্য করিলে 

মুক্তি এনং কি কি কাধ্য করিলে বন্ধন হয়? (উত্তর )--পরমেশ্বরের আজ্ঞা 

পালন ; অধরা, অবিষ্তা, কুসঙ্গ, কুসংক্ষীর এবং ছুষ্ট ব্যসন হইতে দুরে অবস্থান; 

সত্যভাষণ, পরোপকার, বিষ্া ও পক্ষপাতরহিত ম্যায় এবং ধর্মের বৃদ্ধি; 

পুর্বেবাক্ত প্রকারে ঈশ্বরের স্ততি-প্রার্থনা-উপাপনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা ; অধ্যয়ন- 

অধ্যাপনা, ধর্মানুমৌদিত পুকধকার, জ্ঞানোন্নতি সাধন? সর্বেবাৎকৃষ্ট সাধনসমূহের 
অবলম্বন এবং পক্ষপাতরহিত গ্চায়ধর্মানুসারে যাবতীয় কর্তন্যানুষ্ঠান ইত্তাদি 

সাধন দ্বারা মুক্তি লাঁভ হইয়া থাকে। এই সকলের নিপরীত ঈশ্বরাজ্ঞ। লঙ্ঘন 

প্রভৃতি কর্নার! বন্ধন হইয়া থাকে । 

(প্রশ্ন )-মুক্তিতে জীবের লয় হয় না জীব বিদ্মান থাকে? 

(উত্তর )--বিস্মান থাকে । (প্রম্ন)-কোথায় থাকে ? (উত্তর )- ব্রঙ্ষে। 

(প্রশ্ন )- ব্রহ্ম কোথায় থাকেন? মুক্ত জীব কি এক স্থানে থাকে অথবা 

স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করে? (উত্তর )-_-যে ব্রগ্ধ সর্ববর পুর্ণ, মুক্ত জীব 

তাহাতে অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন স্থানে তাহার বাধ! থাকেনা এবং সে বিজ্ঞান 

ও আনন্দপুর্ণ হইয়] স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। (প্রশ্ন )-_যুক্ত জীবের স্থুল 

শরীর থাকে কি না? (উত্তর)-- থাকে না। (প্রশ্ন)-মুখ ও আনন্দ 

কিরূপে ভোগ করে? (উত্তর)-মুক্ত জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক 

গুণ ও সামর্থ্য থাকে, ভৌতিক সঙ্গ থাকেনা । যেমন-_ 

শৃখন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ তবগভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ 

রসনা ভবতি, জিত্রন্ ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি । 

চেতয়ংশ্চিতভ্তবত্যহংকুর্ববাণোহহস্কীরে। ভবতি ॥ শতপথঃ, কাং ১৪ ॥ 

মোক্ষে জীবাজ্মার সঙ্গে ভৌতিক শরীর অথব৷ ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না । 

কিন্তু তাহার স্বাভাবিক শুদ্ধ গুণ থাকে । মুক্তি অবস্থায় জীবাত্ম। শুনিতে ইচ্ছা 

করিলে স্বশক্তিহারাই শ্োত্র, স্পর্শ করিতে ইচ্ছ। করিলে ত্বক্, দেখিবার সংকল্প 

হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্য রসনা, গন্ধ গ্রহণের জন্য জ্কাণ সংকল্প-বিকল্প 

করিবার সময় মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বৃদ্ধি, "মরণ করিবার জন্য চিত্ত, অহংবুদ্ধির 
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জন্য অহঙ্কার এবং সংকল্পমাত্র সাংকল্লিক শরীর হইয়া থাকে । শরীরের আধারে 

থাকিয়! জীব যেমন ইন্দ্রিয়গোলক ঘ্বার৷ স্বকার্ধ্য সাধন করে, সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় 

স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে। 

( প্রশ্ন )--জীবাত্মার শক্তি কত প্রকারের এবং কি পরিমাণের ? (উত্তর )-- 

মুখ্য শক্তি এক প্রকার কিন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, 

ভীতি, বিচার, ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, 

ংযোজন, বিভাজন, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আঁম্বাদন, গন্ধ গ্রহণ এবং জ্ঞান__ 
এই (২৪) চতুর্কিবংশ প্রকার সামর্যমুক্ত । জীব তদ্দার] মুক্তি অবস্থায়ও আনন্দ 
ভোগ করিয়া থাকে । মুক্তির সঙ্গে জীবের লয় হইলে মুক্তিস্খ কে ভোগ 

করিত ? জীবের নাশকেই যে মুক্তি মনে করে সে মহামুর্খ। কাঁরণ জীবের 

পক্ষে ভুঃখ বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ, সর্ববব্যাপক এবং অনন্ত পরমেশ্বরে সানন্দে 

অবস্থান করাই মুক্তি । দ্রেখ, বেদান্ত শারীরিক সুত্রে ৫ 

অভাবং বাদরিরাহ হোবমৃ ॥ (বেদান্ত দ। ৪1৪1 ১০)|॥ 

ব্যাসদেবের পিতা। বাদরি মুক্তি-অবস্থায় জীবের এবং জীবের সহিত মনের 

বিদ্ভমানতা স্বীকার করেন। অর্থাৎ পরাশর যুক্তিতে জীবের এবং মনের লয় 
স্বীকার করেন না। সেইরূপ £- 

ভাবং জৈমিনির্বিকল্লামননাৎ ॥ (বেদান্ত দৎ ৪1 ৪1 ১১) 

এবং আচাধ্য জৈমিনি মুক্ত জীবের মনের ম্যায় সক্ষম শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ 
প্রভৃতিরও বিছ্ামানত। স্বীকার করেন, অভাব স্বীকার করেন ন!। 

দ্বাদশাহবছুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ | (বেদান্ত দ ৪1৪1 ১২)॥ 

ব্যাসমুনি মুক্তি-আ'শ্থায় ভাব অভান উভয়ই স্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন 

শুদ্ধসামর্থযুক্ত জীব বিএ্নান থাকে; অপবিভ্রতা, পাপাচরণ, ছুঃখ এবং 
অঙ্জানাদির অভাব হয় বলিয়। মনে করেন। 

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ 

(কঠ*। অত ২। বণ ৬। মণ ১০ 
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ইহ! উপনিষদের বচন। যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন, পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় 
বিদ্ভমান থাকে এবং বুদ্ধি স্থিরনিশ্চয় হয়, সেই অবস্থাকে পরমাগতি অর্থাত 

মোক্ষ বলে। 

য আত্মা অপহতপাপ মা! বিজরো! বিস্বৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎ সোহপিপাসঃ 

সত্যকামঃ সত্যসন্কল্পঃ সোহম্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সর্ববাংশ্চ লোকা- 
নাপ্োতি সর্ববাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ৷ 

(ছান্দো০ প্রণ ৮1 খণ ৭। মং১)॥ 

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষ। মনসৈতান্ কামান্ পশ্ঠন্ রমতে॥ 
য এতে ব্রহ্মলৌকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তন্মাভেষা সর্ব 

চ লোক! আভাঃ সর্ধেব চ কামাঃ স সর্বাঁ৮শ্চ লোকানাপ্োতি সর্ববাউশ্চ 

কামান্ ঘন্তমাত্ম।নমনুবিদ্য বিজানাতীতি ॥ 

(ছান্দোৎ। প্র“ ৮। খণ ১২। মূ ৫1৬)॥ 

মঘবন্মত্য বা ইদ৮ শরীরমাভং ম্বৃত্যুনা তদস্তাহস্থৃতস্যাশরীরস্তাত্সনো- 

ধিষ্ঠানমাত্ে। বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরম্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়- 
য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন গ্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ 

(ছান্দোণ প্রৎ ৮। খণ ১২। মং ১)॥ 

যে পরমান্ব। '্মপহতপাপ্ম1 ; সর্ববপাঁপ, জর, মৃতঃ শোক ও ক্ষু্ুপিপাসারহিত 

এবং যিনি তাক্কীম ও সত্যসংকল্প, তাহার অনুসন্ধান করা এবং তাহাকে 

জানিবার ইচ্ছা কর! কর্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধবশঙঃ যুক্তজীব সমস্ত 

লোক ও সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হন। যিনি পরমাত্মাকে জানিয়! মোক্ষসাধন করিতে 

এবং নিজকে শুদ্ধ করিতে জানেন, সেই মুক্ত জীব শুদ্ধ দিব্য নেত্র ও শুদ্ধ মন 

স্বার। কামনাসমুহ প্রত্যক্ষ করেন এবং এ সকল প্রাপ্ত হইয়। আনন্দে বিচরণ করেন। 

তিনি ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া মোক্ষ সুখ ভোগ্ করেন। 

মুমুক্ষু বিদ্বানেরা৷ সেই সর্ববীস্তর্ধ্যামী পরমাত্মীরই উপাসনা করিয়া থাকেন। 
তন্দ্বার তাহারা সর্ববলোক ও সর্ববকাম প্রীপ্ত হন। অর্থাৎ সংকল্লানুযায়ী লোক ও 

কাম্য পদার্থ প্রাপ্ত হন। সেই মুক্ত জীবগণ স্থুল শরীর পরিত্যাগ করিয়। সংকল্পময় 

শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে বিচরণ করেন । কোন শরীরধারী ব্যক্তি সাংসারিক- 

£খরহিত হইতে পারে না । প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “হে পরমপুজিত 

৩৪ 
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ধরশব্্যশালী পুরুষ! এই ্থুল শরীর মরণধগ্ী। সিংহমুখে ছাগীর ম্যায় ইহ! 
সৃত্যুমুখে অবস্থিত। এই দেহ অমর ও বিদেহী জীবাত্মার নিবাস স্থান। 
এইজচ্য জীব সর্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। শরীরধারী জীবের 

ংসারিক সুখের নিবৃত্তি ঘটে এবং শরীরহিত মুক্ত জীবাত্ম! ব্রন্গে অবস্থান করে। 

সাংপারিক স্বখ-ছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করেনা, কিন্তু সে সর্ববদ। আনন্দে থাকেশ। 

(প্রশ্ন )-_জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়। পুনরায় কখনও জন্ম-মরণরূপ হুঃখে পতিত 

হয় কিনা ? কারণ £-- 

ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে ইতি ॥ 
উপনিষদ্ঘচনমূ ( ছা প্র* ৮। খণ ১৫)॥ 

অনারৃততিঃ শব্দাদনাবৃতিঃ শব্দাৎ | 

( শারীরিক সুত্র ৪1 ৪। ৩৩) ॥ 

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ভগবদগীতা ॥ 
ইত্যার্দি বচন হইতে জানা যাঁয় যে, যে অবস্থা হইতে জীব পুনরায় কখনও 

ংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহার নাম মুক্তি। (উত্তর )--ইহা সত্য নছে। 
কারণ, বেদে ইহার নিষেধ আছে । যথা £-- 

1 1 1 । । 1 

কস্য নৃনং কতমস্তাম্থৃতানাং মনামহে চারু দেবস্থা নাম । 

। 1 । 1 । 

কো নো মন্থা। অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১। 

০ 1 । । | 1 

অগ্নেবয়ং প্রথমস্থাস্তানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম। 
। ] । । । ] 

সনে! মহ! অদিতয়ে, পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২॥ 

খা ॥ মণ ১।সুণ ২৪। মং১।২॥ 
ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥৩॥ সাংখ্যসূত্র ১। সুৎ ১৫৯। 

( প্রশ্ন) আমরা কাহার নামকে পবিত্র বলিয়া জানিব? অবিনাশী পদার্থ 

সমূহের মধ্যে বিদ্যমান, চিরপ্রকাশম্বরূপ কোন্ দেব আমা দরগকে মুক্তিহৃখ ভোগ 
করাইয়া, পুনরায় এই সংসারে জন্মদান করেন এবং পিতৃমাতৃদর্শন ঘটান ? ॥১॥ 

(উত্তর) আমর! এই স্বগ্রকাশম্বরূপ, অনাদি এবং সদামুক্ত পরমাত্মার নামকে 
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পবিত্র বলিয়৷ জানিব। তিনি আমাদিগকে মুক্তিতে আনন্দ ভোগ করাইয়া পুনরায় 
মাতাপিতার সংযোগে জম্মদান করিয়। তীহাদ্দের দর্শন করান। সেই পরমাত্মাই 
মুক্তিবিধাতা৷ এবং সকলের অধিপতি ॥ ২ জীব যেমন এই সময়ে বদ্ধ ও মুক্ত 
থাকে, সেইরূপ সর্বদাই থাকে । বন্ধন ও মুক্তির অত্যন্ত বিচ্ছেদ কখনও হয় ন।। 
আবার বন্ধন ও মুক্তি সর্ববদা! থাকে না। ৩॥ (প্রশ্ন) 

তদত্যনস্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ | 

হঃখজন্ম প্রবৃতিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে 
তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ন্যায় সূত্র (১। ২২। ২)।॥ 

£খের অত্যন্ত শিচ্ছেদ্দকে মুক্তিবলে। কারণ মিধ্যাজ্ঞান অবিষ্যা, লোভাদি 

দোষ, বিষয় দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি এবং জন্ম ও দুঃখের উত্তরোত্তর অবসানে 

পুর্রের পুর্্বের নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে এবং সর্বদা বিদ্যমান থীকে। 

( উত্তর )--ইহ1 আবশ্যক নহে যে, অত্যন্ত শব্দের অর্থ অত্যন্তাভাবই হইবে । 

যেমন, “অত্যন্তং ছুঃখমত্যন্তং সুখং চাস্ত বর্ততে”১--এই ব্যক্তির অত্যন্ত দুঃখ 

এবং অত্যন্ত সুখ হইয়াছে । তাহাতে জানা যায় যে, তাহার অধিক ছুঃখ 
এবং অধিক ম্বখ হইয়াছে । সেইরূপ এস্থলেও “অত্যন্ত” শব্ের অর্থ বুবিতে 

হইবে। (প্রশ্ন )--যদি মুক্তি হইতেও জীব প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে কতকাল পর্যন্ত 
মুক্তি অবস্থায় থাকে ? (উত্তর )-- 

তে ব্রহ্মলোকে হ পরাস্তকালে পরাম্থতাৎ পরিযুচ্যন্তি সর্ব ॥ 

(মুণ্ডক* ৩। খণ ২।মং ৬)॥ 

ইহা! মুণ্ডক উপনিষদ্দের বচন। মুক্ত জীবগণ মুক্তি অবস্থায় ব্রদ্মধকে প্রাপ্ত হইয়। 

ব্রক্মে আনন্দ ভোগ করিয়া, পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিম্বখের অবসানে 

ংসারে প্রত্যাগমন করে। 

মহাকল্পের গণন। এইরূপ £--তেভাল্লিশ লক্ষ, বিশ সহত্র বতসরে এক 

চতুরুগগী; ছই সহস্র চতুর্যগীতে এক অহোরাত্র; এইরূপ ত্রিশ অহোরাত্রিতে 

এক মাস; এইরূপ বার মাসে এক বৎসর এবং এইরূপ শত বশুসরে এক পরাস্ত 

কাল হইয়া থাকে। ইহা গণিতের নিয়মানুসারে সম্যক রূপে বুঝিয়া লইবে। 

মুক্তিন্থখ ভোগের এই পরিমাণ কাল। 

(প্রশ্ন )--সমস্ত সংসারের ও সকল গ্রস্থকীরের মত এই যে,জীব মুক্তি 
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হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়1 পুনরায় কখনও জন্ম-মরণে পতিত হয় না। ( উত্তর )__ 

ইহ। কখনও হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ জীবের সামর্থ ও দেছাদি সাধন 

পরিমিত । ম্ুতরাং এ সকলের ফল অনন্ত কিরূপে হইতে পারে? জীবের 

অন্দীম সামর্থ্য, কম্ম এবং সাধন নাই । এই কারণে জীব অনন্ত স্থখ ভোগ করিতে 

পারে না। যাহাদের সাধন অনিত্য, তাহাদ্দের ফল নিত্য হইতে পারে না। 

আবার, যদ্দি কেহই মুক্তি হইতে গ্রতীবর্তন ন। করে, তবে সংসারের উচ্ছেদ 

ঘটিবে অর্থাৎ জীব নিঃশেষ হইবে । (প্রশ্ন )--যত সংখ্যক জীব মুক্ত হয়, 
ঈশ্বর ততসংখাক নূতন জীব উৎপন্ন -করিয়া সংপাঁরে আনয়ন করেন বলিয়া জীব 
নিঃশেষ হয় না। (উত্তর )-_তাহ। হইলে জীব অনিত্য হইয়া প্ড়ে। কারণ 

যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হইয়। থাকে । ভাহা হইলে আপনার 

মতানুসারে জীব মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইবে। স্থতরাং যুক্তি অনিতা হইয়! 
পড়িল। আর মুক্তির স্থানে অনেক ভীড় হইবে। কারণ, সে স্থানে 

আয় অধিক কিন্ত্বু ব্যয় কিছুই ন। হওয়াতে বুদ্ধির সীম। পরিসীমা থাকিবে না। 

আবার ছুঃখাুভব ব্যতীত স্থখানুভব হইতে পারে না । কেন না, কটু না থাকিলে 

কাহাকে মধুর বলা যাইবে 1 আর মধুর না থাকিলে কটুই বা কাহাকে বল! 
যাইবে? এক শ্বাদ ও এক রসের বিরুদ্ধ হওয়ায় ছুই রসের পরীক্ষা হইয়। থাকে । 

যদি কেহ কেবল মিষ্ট জন্যই পান-ভোজন করিতে থাকে, তবে সকল প্রকার 

রসভোগীর স্যায় তাহার স্থখান্ুভব হয় না। আবার, যদি ঈশ্বর সাস্ত কর্দের 

অনম্ত ফল দান করেন, তবে তীহার ন্যাযশীলতা নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি যে 

পরিমাণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার উপর সেই পরিমাণ ভার শ্যন্ত কর! 

বুদ্ধিমানের কর্তব্য । যে ব্যক্তি এক মণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার 

মন্তকের উপর দশ মণ ভার চাপাইয়! দিলে যেমন ভারার্পণকারীর নিন্দা হুইয়! 

থাকে, সেইরূপ অল্লজ্ঞ ও অল্লসামঘ্যনিশিষ্ট জীবের উপর অনন্ত স্থখের ভারার্পণ 

কর] ঈশ্বরের পক্ষে উচিত কার্য নছে। শাবার যদি পরমেশ্বর নৃতন নূতন জীব 
উৎপন্ন করেন, তাহ। হইলে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবসান হইবে। 

কারণ কোন ধনভ্াগার যতই বিশাল হউক না কেন, যদি তাহাতে কেবল ব্যয়ই 

থাকে কিন্তু আয় না থাকে, তবে এক পময়ে না এক সময়ে উহার নিঃশেষ হইবে। 

সুতরাং মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া এবং মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করা- এই ব্যবস্থাই ঠিক। 

কোন অপরাধী কি অল্পকালের কারাগার তপেক্স। আজীবন কারাপার অথব! 
ফাসী-দণ্ড ভাল মনে করে ? মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন না থাকিলে মআঙ্গীবন 
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কারাগারের লহিত মুক্তির প্রতেদ এই যে, মুক্তিতে বাধ্যতামূলক পরিশ্রম নাই। 
আর ব্রচ্গে লয় হওয়। সমুঞ্জে ডুবিয়৷ মরার শ্থায় হইবে। 

(প্রশ্ন )-_পরমেশ্বরের ন্যায় জীব নিত্যমুক্ত ও পুর্ণন্থখী হইলে কোন দৌষ 
ঘটিণে না । (উত্তর) পরমেশ্বর অনন্ত স্বূপ। তাহার গুণ-কর্ম্ম্বভাব ও 
সামর্থ মনস্ত। এই জন্য তিনি কখনও অৰিষ্ভ ও ছুঃখবন্ধনে পতিত হন না। 

জীব মুক্ত হইয়াও শুদ্ধস্বরূপ, অল্প ও পরিমিত গুণ-কর্ধ-স্বভাববিশিষ্ট থাকে । 

জীব কখনও পরমেশ্বরের সমান হয় না। 

( প্রশ্ন )__তাহা হইলে মুক্তিও জন্ম-মরণ সদৃশ । হ্ৃতরাং তজ্জন্য পরশ্রম 
কর! বৃথা । (উত্তর)-_যুক্তি জন্ম-নরণ সদূশ নহে। কারণ (৩৬০০০) ছত্রিশ 

সহম্রবার স্থষ্টি ও প্রলয় হইতে যে পরিমাণ কালের প্রয়োজন হয়, ততকাল পর্য্যন্ত 

জীবদ্িগের মুক্তির আনন্দে থাক। এনং ছুঃখ না থাকা কি সামান্য কথা ? দি 

আজ পানভোজন কর সান্বও কাল ক্ষুধা হয়ঃ তাহা হইলে পানভোজনের 

ব্যবস্থা কর কেন? ক্ষুধা-তৃষ, সামান্য ধন, রাজা, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী এবং সম্তানাপ্ধির 
জন্ট ব্যবস্থা কর! প্রয়োজনীয় হইলে মুক্তির জগ্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন 
থাকিবে না! কেন? মৃত্যু অবশ্টন্তাবী হওয়া! সত্বেও যেমন জীবনধারণের 

উপায় অবলম্বন কর৷ হয়, সেইরূপ মুক্তি হইতে প্রন্ঠাবর্তন করিয়৷ জন্ম গ্রহণ 

করিতে হইলেও মুক্তির উপায় অবলম্বন কর নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । 

(প্রশ্ন )-মুক্তির সাধন কি কি? (উত্তর)--কতকগুলি সাধন সম্বন্ধে 

পুর্বে লিখিত হইয়াছে । কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাধন এইরূপ । 
মুক্তিকামী জীবনমুক্ত হইবে অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি যাবতীর পাপ- 

কন্মের ফল ছুঃখ সকল পরিত্যাগ করিবে এবং স্তখরূপ ফলদ্ায়ক সত্যভাষণ 

প্রভৃতি ধর্্দাচরণ অবশ্য করিবে। যিনি দুঃখমোচন ও স্থুখপ্রীপ্তির ইচ্ছা 
করেন, তাহাকে অবশ্যই অধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া ধন্মীচরণ করিতে হইনে। কারণ 

পাঁপাচরণ হুঃখের এবং ধন্মাচরণ স্থখের মুল কারণ। 

সৎ-সংসর্গে থাকিয়। বিবেকের সাহায্যে সত্যাসতা, ধর্শীধন্ এবং কর্তব্য 

কর্তব্য নির্ণয় করিবে। এ সকল পৃথক পৃথক জানিবে। জীবশরীর অর্থাৎ 
জীবের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে বিচার করিবে। 

প্রথম “অন্নময়৮ কোষ । উহা ত্বকৃ হইতে অস্থি প্যস্ত সমস্ত “পৃথিবী”ময়। 
দ্বিতীয় “প্রাণময়” কোষধ। ইহাতে প্প্রাণ” অর্থাৎ যাহা ভিতর হইতে 

বাহিরে যায়; “অপান” যাহ! বাহির হইতে ভিতরে আসে; “মান” যাহা 
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নাতীস্থ হইয়া! সর্বত্র শরীরে রস সঞ্চারিত করে; “উদ্বান” যাহা ঘার। কণ্ম্ছ 
অন্নল আকৃষ্ট হয় ও বল পরাক্রম বৃদ্ধি পায় এবং প্ব্যান” দ্বারা জীব সমস্ত 
শারীরিক চেষ্টা্দি করে। তৃতীয় “মনোময়”৮ কোঁষধ। ইহাতে মনের সহিত 
অহঙ্কার ও পাঁচ কর্দেন্দ্িয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ থাকে । 

চতুর্থ *বিজ্ঞানময়” কোষ । ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত এবং শোত্র, ত্বক, নেত্র জিহবা ও 
নাসিকা_-এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে । এতদৃদ্ধারা জীন জ্ঞানাদি কাধ্য 

সম্পাদন করে। পঞ্চম “আনন্দময়” কোষ । ইহাতে শ্ীতি, গুসন্নতা, অল্লপবিস্তর 

আনন্দ এবং আধার কারণরূপ প্রকৃতি থাকে। এই পঞ্চকোষ ছারা জীৰ 

সর্বববিধ ভান, কন্মা উপালন। প্রভৃতি সম্পাদন করিয়। থাকে। 

অবস্থ। ভ্রিবিধ-_ প্রথম “জাগ্রত”, দ্বিতীয় “স্বপ্ন” এবং তৃতীয় “মুযুণ্ি”। 

শরীর ব্রিবিধ--প্রথম স্থুল শরীর, যাহা দৃ্ট হয়) দ্বিতীয় পঞ্চপ্রাণ, 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চ সুল্মম ভূত, মন এবং বুদ্ধি--এই সপ্তদশ তন্বের সম্টিকে 
*সুক্মন শরীর” বলে। এই ূক্ষ্শরীর জীবনে মরণেও জীবের সঙ্গে থাকে। ইহ! 
ভ্বিবিধ__প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ সুক্সমভূতের অংশ দ্বার নিন্সিত ও দ্বিতীয় 
স্বাভাবিক অর্থাৎ জীবের শ্বাভাবিক গুণন্বরূপ। এই দ্বিতীয় সুক্মম এবং 

তৌতিক শরীর মুক্তি অবস্থায়ও থাকে । এতদ্ছারাই জীব মুক্তিতে ন্থখ 
ভোগ করে। তৃতীয় “কারণ শরীর” । ইহাতে স্যুন্তি অর্থাৎ গাঢ় নিজ্্া হয়। 

ইহ প্রকৃতিরূপ বলিয়! সর্ববন্ত্র ব্যাপক এবং সকল জীবের পক্ষে একই গ্রকার। 

চতুর্থ “তুরীয় শরীর” । ইহাতে জীব সমাধি দ্বার পরমাতজ্মার আনন্দস্বরূপে 
মগ্ন থাকে। 

এই সমাধি সংস্কারজন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তিতেও ষথার্থরূপে 

সহীয়তা করে। সকলেই জানে যেঃ জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে 

পৃথক। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে ষে, জীব বহির্গত হুইয়া৷ গেল। এই 
জীবকেই সকল বিষয়ের প্রেরয়িতাঃ ধর্কা, সাক্ষী, কর্তা এবং ভোক্তা বলা 

হয়। যর্দিকেহ বলে যে জীব কর্তঃ ভোক্ত! নে তবে জানিবে সে 

অজ্ঞ ও বিচাঁরহীন। কারণ জীব ব্যতীত জড়পদ্বার্থ সমুহের ম্বখ-ছুঃখ 

ভোগ অথবা! পাপ পুণ্যের কর্তৃত্ব অন্ঠ কাহারও কখনও হইতে পারে না। অবশ্য 

এই সকলের সম্ন্ধ বশতঃ জীব পাপ-পুণ্যের কর্তা ও মুখ-ছুঃখের ভোক্তা হইয়। 
থাকে । যখন ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত 

যুক্ত হইয়। প্রেরণান্বার! গ্রাণকে উত্তম অথবা! অধম কর্মে নিয়োজিত করে, 
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তখনই উহ। বহিমুখ হইয়! যায় । তখন ভিতর হইতে আনন, উৎসাহ, অভয়, 

এবং কুকর্মে ভয়, শঙ্কা এনং লজ্জা উৎপন্ন হয়। ইহ অন্তর্্যামী পরমাত্্ার 
শিক্ষা । যিনি এই শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিজন্য সখ প্রাপ্ত 

হন। যিনি বিপরীত আচরণ করেন, তিনি বন্ধানজন্য ছঃখ ভোগ করেন। 

মুক্তির দ্বিতীয় সাধন নৈরাগ্য অর্থাৎ নিবেক ত্বার। সত্যাসত্য জানা, সত্যাচরণ 

গ্রহণ এনং মসত্যাচরণ বর্ভজন--ইহাই বিবেক । পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যাস্ত 
পদ্ার্থসমুহের গুণ-কর্ম-স্বভাঁব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, উপাসনায় 
তণপর থাকা, তাহার বিরুদ্ধ আচরণ না করা এবং সি হইতে উপকার গ্রহণ 

করাকে বিবেক বলে। 

অতঃপর মুক্তির তৃতীয় সাধন “ষট্ক সম্পত্তি”, অর্থাৎ ফড়বিধ কর্মানুষ্ঠান | 
প্রথমতঃ “শম” অর্থাৎ নিজ আত্মাকে অন্তঃকরণের সহিত অধর্মীচরণ হইতে 

নিবৃত্ত করিয়৷ সর্বদা ধণ্্মাচরণে রত রাখা । দ্বিতীয়তঃ প্যম” অর্থাৎ শোত্রা্ি 

ইক্ড্রিয়সম্হ এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়। 
জিতেকন্দ্রিয় থাকা ও এইরূপ শুভকর্মে প্রবৃত্ত থাকা । তৃতীয়ত; প্উপরতি”, 

অর্থাৎ ছুক্বম্মকারীদিগের সংসর্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকা । চতুর্থতঃ 
“তিতিক্ষী”, অর্থাৎ নিন্দা, স্গতি, হানি, লাভ যতই হউক না ফেন, 

হর্শোক পরিচ্যাগ করিয়! সর্ব মুক্তিসাধনে রত থাকা। পঞ্চমতঃ *শ্রদ্ধা” 
অর্থাৎ বেদাদি সত্যশান্জ ও ইহার জ্ঞানদ্ারা পুর্ণ আণ্ত, বিদ্বান এবং 

সত্যোপদেষ্টা মহাত্মাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করা । যষ্ঠহঃ “সমাধান” অর্থাৎ 
চিত্তের একাগ্রতা । এই ছয়টি মিলিয়৷ অন্য তৃতীয় সাধন কথিত হয়। চতুর্থ 
সাধন “মুমুক্ষুত্ব” অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তের যেমন অন্নজল ব্যতীত অপর কিছুতেই 
শ্রীতি থাকে না, সেইরূপ মুক্তিসাধন ও মুক্তি বাতীত অপর কিছুতেই গ্রীতি ন৷ রাখা । 

এই চারি “সাধন” । তৎপর চারি “অনুবন্ধ”, অর্থাৎ সাধনের পরবর্তী মনুষ্ঠেয় 
কর্ম । জন্মধ্যে প্রথমতঃ মোক্ষের *অধিকারী”, যিনি এই চতুবিবধ সাধনাযুক্ত, 
তিনিই মোক্ষের অধিকারী । ছিতীয়তঃ “সম্বন্ধ” অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ 

মুক্তিপ্রতিপান্ঠ এবং বেদাদি শান্তর প্রতিপাদক,_-এই হুইটিকে সম্যক্রূপে 
বুঝিয়া অন্থিত করা। তৃতীয়তঃ এবিষয়ী” অর্থাৎ সকল শাক্সের প্রতিপাগ্ত 

বিষয় ব্রহ্ম, ব্মপ্রাপ্তি বিষয়-বিশিষট পুরুষের নাম “ববিষয়ী”। চতুর্থতঃ 
প্রয়োজন” অর্থাৎ সমস্ত ছুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দ প্রাণ্ড হইয়া মুক্তি-স্ুখ 
ভোগ করা। এই চারিটিকে প্অনুবন্ধ” বলে। 
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তদনস্তর *শ্রবণ চতুষ্টয়”__ প্রথমতঃ “শ্রবণ” অর্থাথ যখন কোন বিদ্বান 
উপদেশ প্রদান করেন, তখন শাস্ততাঁবে মনোনিবেশ পুর্ববক তাহা শ্রবণ 

করা। বিশেষতঃ ব্রহ্ষবিষ্ভা শুবণে অত্যন্ত মনৌযোগী হওয়া আবশ্যক । 

কারণ, সকল বিদ্ভার মধ্যে ব্রহ্মবি্ভা সুক্ষ । দ্বিতীয়তঃ শ্রবণের পর 

“মনন” অর্থাৎ নিজ্জন স্থানে উপবেশন পুর্ববক আ্রতবিষয় সম্বন্ধে চিন্তা 
করা। যে বিষয়ে সংশয় হয়; তাহ পুনরায় জিডভ্ভাসপা করা এবং শ্রবণকালেও 

বক্তা ও শ্রোতা উচিত মনে করিলে জিজ্ঞামা ও সমাধান করা। তৃতীয়তঃ 

“নিদিধ্যাসন” অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন পূর্বক নিঃসন্দেহ হইবার পর সমাধিস্থ 

হইয়া বাহ] শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহ। ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা 

এবং যাহা! শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহা সেইরূপ কিনা জানা । চতুর্থতঃ 

সাক্ষাৎকার অর্থাৎ পদার্থের গুণন্মন্বভাব যথার্থরপে জানা । এই 

চাঁরিটিকে *শ্রবণচতুষ্টয়” বলে। 
তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, মলীনতা, আলম্তয-প্রমাদদ প্রভৃতি এবং 

রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ষা, ঘ্েষ, কাম, অভিমান ও বিক্ষেপাদি দোষ হইতে সদ 

দূরে থাকিয়া সত্ব অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্া এবং বিচার প্রস্ভৃতি 
ধারণ করিবে । (মৈত্রী) অর্থাৎ নুখীজনের সহিত মিত্রতা করিবে, ( করুণ।) 
অর্থাৎ হুঃঘী জনকে দয়া করিবে; (মুদ্িত! ) অর্থাত পুণ্যাত্মাদর্শনে আনন্দিত হইবে, 
( উপেক্ষা ) অর্থাৎ দুরাতক্মাদিগের প্রতি শ্রীত্তি প্রদর্শন করিবে না বা বৈরভাবও 
পোষণ করিবে না। মুমুক্ষু প্রত্যহ ন্যুনকল্পে ছুই ঘণ্টাকাল অবশ্য ধ্যান করিবে। 
তন্বারা অভ্যন্তরস্থ মন প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখ! জীব 

চেতন বলিয়! জ্ঞানন্বরূপ এবং মনের সাক্ষী । কারণ যখন মন শাস্ত, চঞ্চল, 

প্রফুল্ল অথব। বিষাদযুক্ত হয়, তখন তাহাঁকে যথার্থরূপে দর্শন করে। সেইরূপ জীব 

ইন্জ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, পুর্ববদৃষ্টবিষয়ের স্মরণকর্তী এবং একই সময়ে 
অনেক পদার্থের নেও» ধারণ ও আকর্ষণ কর্ত।; এবং সমস্ত পদার্থ 

হইতে পৃথক। পুথক ন1 হইলে এই সকলের স্বতন্ত্র কর্তা, প্রেরয়িতা এনং 
অধিষ্ঠাতা হইছে পারিত না। 

অবিদ্যাংস্মিত। রাগছেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ 
যোগশাস্ত্রে পাদে ২। সূ ৩॥ 

এই সকলের মধ্যে অবিষ্ভার খরূপ পুর্বে কধিত হুইয়াছে। পৃথক্ বর্তমান 
বুদ্ধিকে আত্ম! হইতে পৃথক্ মনে না কর! “অল্মিতা” । সুখে শ্রোতির নাম “রাগ” 
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ছঃখে অগ্রীতির নাম “ঘ্বেষ। প্রাণীমাত্রই ইচ্ছা করে, “আমি সর্বদা এই 
শরীরেই থাকি, আমার কখনও মৃত্যু না হউক”। ম্ৃত্যুছখ হইতে যে ত্রাস 

হয়, তাহাকে “অভিনিবেশ” বলে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই পঞ্চ 

ক্লেশ দূরীভূত করিয়া এবং ব্রক্গকে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তির পরমানন্দ ভোগ 
করিতে হইবে । 

(প্রশ্ন )--আপনি যেরূপ মুক্তি মানেন, অন্য কেহ সেইরূপ মানে না। 
দেখ! জৈনগণ মোক্ষশিলা, শিবপুরে যাই] নিম্তব্ধতাবে বসিয়া থাকাকে, 
খুষ্টানগণ চতুর্থ আকাশে বিবাহ, যুদ্ধ, গীত-বাগ্ত করা এবং বস্ত্রাদি ধারণপুর্ববক 
আনন্দভোগ করাকে ; তক্রপ মুসলমানগণ সপ্তম আকাশকে ; বামমাগিগণ 
শ্রীপুরকে ;) শৈবগণ কৈলাসকে; বৈষ্রবগণ বৈকুকে এবং গোঁকুলের 
গৌসাইগণ গোলকে যাইয়। স্থন্দরী স্ত্রী; অন্ন, পানীয়, বক্স এবং স্থানাদি 

প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে থাকাকে মুক্তি মনে করে। পৌরাণিকগণ (সালোক্য ) 
অর্থাৎ ঈশ্বরধামে নিবাস, (সানুজ্য ) অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ম্যায় ঈশ্বরের 

সন্নিকটে অবস্থান, (সারূপ্য ) অর্থাৎ উপাস্ত দেবতার আকরুতিবিশিষ্ট হইয়া 
থাকা, ( সামীপ্য ) অর্থাৎ সেবকের শ্যায় ঈশ্বরের সমীপে থাকা, এবং (সাযুজ্য ) 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হওয়া-_এই পাচ প্রকারের মুক্তি স্বীকার করেন। 
বেদাস্তিগণ ব্র্ষমে লয় হওয়াকে মোক্ষ বলিয়। স্বীকার করেন। (উত্তর )-_-দ্বাদশ, 
ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুল্লাসে যথাক্রমে জৈন, খুষ্টান এবং মুসলমানদিগের 
মুক্তি বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইবে । 

বামমাগিগণ যে শ্রীপুরে যাইয়। লক্ষমীর ন্যায় স্ত্রীসম্ভোগ, মস্ত, মাংসভোজন 
এবং আমোদ প্রমোদ করাকে মুক্তি মনে করেন, তাহাতে ইহলোক অপেক্ষ। 

অধিক কিছুই নাই। সেইরূপ মহাদেব ও বঝিঞু্সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষের 
পার্বতী ও লক্ষী সদৃশ স্ত্রীর সহিত আনন্দ সন্তোগ কর সন্ধে এখানকার ধনাঢ্য 

ও রাজাদিগের অপেক্ষা এইমাত্র অধিক লিখিত হইয়াছে যে, সে স্থানে রোগ হইবে 

না এবং চিরযৌধন থাকিবে । তাহাদের এই সকল কথ৷ মিথ্যা। কারণ যে 

স্থানে ভোগ সে স্থানে রোগ, ষে স্থানে রোগ, সে স্থানে বাদ্ধক্য অবশ্য হয়। 

গার পৌরাণি ক্দিগকে জিতাসা করিতে হইবে যে, তাহাদের ষে পাচ প্রকারের 

মুক্তি আছে, তাহা কৃমি, কীট-পতঙ্গ এবং পশ্বাদিরাও স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত হয় 

কি না। সমস্ত লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীব তীহাতেই অবস্থান করে। 

হ্বতরাং “সালোক্য মুক্তি” অনায়াসে পাওয়া যাইতেছে । “সামীপ্য”--ঈশ্বর সর্বত্র 

৩৫ 
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ব্যাপ্ত বলিয়া সকলেই তাহার সমীপস্থ। অতএব “সামীপ্য* মুক্তি ম্বতঃসিহ। 

“সানুজ্য»--জীব ঈশ্বর অপেক্ষ1 সর্বপ্রকারে ক্ষুদ্র এবং চেতন বলিয়। ম্বতঃ 

বন্ধুব। নুতরাং সানুজ্যমুক্তিও প্রযত্ব ব্যতীত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল জীব 

সর্ধবব্যাপক পরমাত্বায় ব্যাণ্ড বলিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত। সুতরাং “সাযুজ্য” 

মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অন্য সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্বের সহিত তত্বের 
মিলন হওয়াকে যে পরম মুক্তি মানে, তাহা কুকুর এবং গর্দদভাদিও প্রাপ্ত 

হইয়! থাকে । 
এই সকল মুক্তি নহেঃ বরং একপ্রকার বন্ধন। কারণ এই সকল লোক 

শিবপুর, মোক্ষশিলা, চতুর্থ আকাশ, সপ্তম আকাশ, শ্রীপুর, কৈলাস, বৈকুষ্ঠ এবং 
গোলককে কোনও এক স্থানবিশেষ ও মুক্তিস্থান বলিয়া মনে করিয়। থাকে। 
এ সকল স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তির অবসান হইয়া! যায়। হ্থতরাং 
কৌন নগরের লীমার মধ্যে নজরবন্দ থাকার হ্যায় একপ্রকার বন্ধন হইবে। যে 

অবস্থায় জীব ইচ্ছানুসারে সর্ববত্র বিচরণ করিতে পারে; কোথায়ও প্রতিরদ্ধ হয় না, 

এবং যে অবস্থায় কোনও প্রকার ভয়, সংশয় ও দুঃখ থাকেন! তাহাকে মুক্তি বলে। 

জন্মকে স্থষ্টি এবং মৃত্যুকে প্রলয় বলে। জীব যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করে। 
(প্রশ্ন )-_জম্ম এক না অনেক? (উত্তর)--অনেক। (প্রশ্ন )--- 

অনেক হইলে পুর্ববজন্ম ও মৃত্যুর বিষয় স্মরণ হয় না কেন? (উত্তর)--জীব 

অল্লঙ্, ত্রিকালদর্শী নহে, এইজন্। স্মরণ থাকেনা । আবার যে মনদ্বারা জান! 
যায়, তাহাও একই সময়ে ছুই জান ধারণ করিতে পারে না। পুর্ববজন্মের 

কথা তদুরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব গর্ভে ছিল, তাহার শরীর গঠিত 
হইয়াছিল, তণুপশ্চাৎ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং পঞ্চম বগসরের পূর্ব পর্্যস্ত 
যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এ সকল ল্মরণ হয় না! কেন? আবার জাগ্রত ও 
হ্বপ্ীবস্থায় নান! বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার পর নুযুপ্তি অর্থাৎ গাটনিজ্র হইলে, জাগ্রত 

প্রভৃতি অবস্থার কথ! স্মরণ হয় না কেন? যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 

“বার বৎসর পুর্বে ত্রয়োদশ বগুসরের পঞ্চম মাসে, নবম দিনে, দশ ঘটিকার সময় 
প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে? তখন তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ 
নেত্র এবং শরীর কোনদিকে কিরূপে ছিল, তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে”? 
তুমি কি উত্তর দিবে? যখন এই শরীরেই এইরূপ, তখন পূর্বধ্জন্মের বিষয় 
স্মরণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল বালকের কার্য । আর এই সকল স্মরণ হয় 

না বলিয়াই জীব মুখী । নতুবা! সকল জন্মের হৃঃখ প্মরণ করিয়। ছঃখে মরিয়া 
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যাইত | কেহ পুর্ব এবং পরজন্মের কথ| জানিতে ইচ্ছা করিলেও সে জানিতে 
পারে না। কারণ, জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প। ঈশ্বর এ সকল বিষয় 

জানেন, জীব জানিতে পারে ন|। 

(প্রশ্ন )--যখন জীবের পুর্বব্ঞান থাকে না এবং ঈশ্বর তাহাকে দগুধান 

করেন, তখন তাহার সংশোধন হইতে পারে না। কারণ যদ্দি সেজানিত, “আমি 

এইরূপ কাধ্য করিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল”, তাহ হইলেই মে পাপকন্ম 

হইতে বিরত হইত। (উত্তর)--তুমি কয় প্রকার জ্ঞান শ্বীকার কর? 

(প্রশ্ন )--প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ঘ্বার আট প্রকাঁর। (উত্তর )--তবে তুমি 
ংসারে জন্ম হইতে বিভিন্ন সময়ের রাজ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, দারিদ্র, নির্বব,দ্ধিতা, 

মুর্খত। এবং মৃখ-ছুঃখ প্রভৃতি দেখিয়! পুর্ব জম্মের জ্ঞান করিতে পার না কেন? 

যদ্দি হুইজন লোকের রোগ হয়, তন্মধ্যে একজন চিকিশুদক, অন্য জন চিকিত্সক 

নহে, তবে যিনি চিকিৎসক তিনি রোগের নিদান অর্থাৎ কারণ জানিতে পারেন, 

কিন্তু যিনি চিকিৎসাবিষ্ঠায় অনভিজ্ঞ তিনি জানিতে পারেন না। কারণ এই 

যে, যিনি চিকিৎসক; তিনি চিকিৎসাশান্্র পাঠ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহ 

করেন নাই। কিন্তু ভ্বরার্দি রোগ হইলে চিকিসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও জানিতে 

পারে যেঃ কোন কুপথ্য সেবন করায় তাহার রোগ হইয়াছে । সেইরূপ জগতে 

বিচিত্র স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতি কম বেশী দেখিয় পুর্ববজম্মের বিষয় অনুমান করিতে 

পার না কেন? পুর্ববজন্ম না মানিলে, পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। 

কারণ, তিনি পাপ ব্যতীত দ্বারিষ্ত্য প্রভৃতি ছুঃখ এবং পুর্বব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতীত রাজ্য, 

ধনাঢ্যতা। এবং ন্ুবুদ্ধি প্রদান করিবেন কেন? কিন্তু পূর্ববজম্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে 
দুঃখ ও সুখ প্রদান করেন বলিয়। পরমেশ্বর যথার্থ ম্তায়কারী। (প্রশ্ন )--একমাত্র 

জম্ম হইলেও পরমেশ্বর গ্যায়কারী হইতে পারেন। কারণ, রাজা সর্ব্বোপরি 

বন্তমান। তিনি যাহা করেন, তাহাই ন্যায় । উদ্ভানপালক নিজ উগ্ভানে ক্ষুদ্র ও 

বৃহ নানা বৃক্ষ রোপণ করে, তন্মধ্যে সে কোন বৃক্ষকে কর্তন করে, কোন 

বৃক্ষকে উম্মুলিত করে, কোন বৃক্ষকে রক্ষা ও বন্ধিত করে। সেইরূপ ধাহার যে বস্ত 
তিনি তাহ। ইচ্ছানুসারে রাখিতে পাঁরেন। তাহার উপর অন্য হ্যায়কারী নাই যিনি 

তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। (উত্তর )-- 

পরমাঝআ। ম্যায় করিতে ইচ্ছা করেন এবং তিনি কখনও অন্যায় করেন না। 

এইজন্/ তিনি পুজনীয় ও মহান্। শ্যায়বিরুদ্ধ কাঁধ্য করিলে তিনি ইঈশ্বরই 
হইতে পারেন না। যেমন উদ্ভানপালক নির্বিবচারে রাস্তায় অথবা অস্থানে বৃক্ষ 
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রোপণ করিলে, কর্তনষোগ্য বৃক্ষকে কর্তন না করিলে, অযোগ্য বুক্ষকে বদ্ধিত 

করিলে এবং যোগ্য বৃক্ষকে বদ্ধিত না! করিলে দৌষভাজন হয়, সেইরূপ বিনা 
কারণে কাধ্য করিলে ঈশ্বরেও দোষ ঘটে। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ পবিত্র এবং 

ম্ঠায়কারী। এইজন্য তিনি হ্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়া থাকেন। উন্মত্বের স্যায় 

কাধ্য করিলে তিনি পৃথিবীস্থ একজন উচ্চস্থানীয় ম্যায়াধীশ অপেক্ষাও হীন 
হইবেন ও কুখ্যাত হইবেন। এ জগতে যোগ্যতা ও উত্তম কর্ম ব্যতীত 

সম্মান দিলে এবং ছুষ্ট কর্ণ্ম ব্যতীত দণুদ্ান করিলে কি তাহার নিন্দা ও অকান্তি 
হয় না? সুতরাং ঈশ্বর অন্যায় করেন না এবং এই কারণে কাহাকেও ভয়ও 

করেন ন1। 

(প্রশ্ন )--পরমাক্মা প্রথম হইতেই যাহাকে যে পরিমাণ দেওয়। স্থির করেন 

তাহাকে সেই পরিমাণই দেন, এবং যাহার জন্ যাহ! করা উচিত বিবেচনা! করেন, 

তাহার জন্য তাহাই করেন। (উত্তর )--এবিষয়ে জীবদ্দিগের কর্মামুসারেই 

বিচার হইয়া থাকে, অন্তথা নহে। অন্যথা হইলে তিনি অপরাধী অথবা 

অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। (প্রশ্ন )--ছোট বড় সকলের ছুঃখ একই প্রকার। 
বড় লোকের বড় চিন্তা, ক্ষুদ্রের কষুত্্র চিন্তা । উদাহরণম্বরূপ, কোন ধনীর লক্ষ 

টাকার জন্ঠ রাজঘ্বারে বিচার উপস্থিত হইলে, তিনি গ্ট্রীক্ষকালে পান্ধী করিয়া 
বাটী হইতে বিচারালযে গমন করেন। তাহাকে বাজারের মধ্য দরিয়া যাইতে 
দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা বলিতে থাকে, “পাপ-পুণ্োর ফল দেখ ! একজন পা্থীর 
মধ্যে আনন্দে বসিয়াছে, অন্তের। নগ্নপদে আপাদমস্তক ঘশ্মাক্ত হইয়া পাঁন্ধী বহন 

করিতেছে” । কিন্তু যাহার! বুদ্ধিমান তাহারা বুঝিতে পারে যে, আদ্দালত যতই 

নিকটবন্তী হইতে থাকে, ততই ধনীর মনস্তাঁপ ও সন্দেহ এবং বাহকর্দিগের আনন্দ 

বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়। ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে সেখানে 

যাইবার কথ। ভাবিতে থাকেন। একবার মনে করেন, উকীলের নিকট যাই, 

আবার ভাবেন সেরেন্তা্দারের নিকট যাই। আজ জয় কি পরাজয় হইবে 

জানি না। অন্যদিকে বাহকেরা তামাক খাইতে খাইতে পরস্পর কথোপকথন 

করে এবং পরে আনন্দে নিদ্রা যায় । যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি জয়লাভ করেন, তবে 

তাহার কিঞিৎ আনন্দ হয়, কিন্তু পরাজয় হইলে তিনি ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। 

বাহুকেরা কিন্তু যেমন তেমনই থাকে । এইরূপে রাজ! সুন্দর ও স্ুকোমল শব্যায় 

শয়ন করিলেও শীস্ঘ নিজ্রা আসে না কিন্তু শ্রমজীবিগণ কঙ্কর-প্রস্তর-মৃত্তিকায় 

এবং উচ্চ-নীচ ভূমিতেও শয়ন করিয়া শীত্রই ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপ সর্বত্র 
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বুঝিতে হইবে। (উত্তর)--মজ্ক লোকেরা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। 
যর্দি কোন ধনীকে বল! যায়, “তুমি বাহকের কাধ্য কর”, এবং বাহককে বলা 
হয়, “তুমি ধনাঢ্য হওঃ+, তাহা। হইলে ধনী কখনও বাহক হইতে ইচ্ছা করে ন৷ 
কিন্তু বাহকেরা ধনী হইতে ইচ্ছ। করে। স্বখছুঃখ সমান হইলে কেহ নিজ 

নিজ অবস্থা হইতে উন্নত বা অবনত হইতে ইচ্ছ। করিত না। দেখ! একজন 

বিদ্বান, পুণ্যাত্মা ও এশ্বরধ্যশালী রাজার রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অপর 
একজন মহাদরিদ্র ঘাঁসকর্তকের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। একজন গর্ভ 

হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন সকল প্রকার স্তবখখ অপর একজন সকল 

প্রকার ছুঃখ ভোগ করে। একজন ভূমিষ্ট হইবার পর সুন্দর, স্ুগন্ধযুক্ত জলাদিতে 
স্নান করে, বুদ্ধিপূর্ববক তাহার নাড়ীচ্ছেদন কর! হয়, পরে তাঁহাকে ছগ্চপানাদি 
করান হয়। সে দ্ুপ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে মিশ্রি মিশ্রিত 

করিয়! দুগ্ধ যথেষ্ট দেওয়া হয়। তাহাকে আনন্দিত রাখিবার জন্য ভৃত্য, 
খেলন। ও বাহন রাখ। হয়। সে উত্তম স্থানে লালিত পালিত হওয়াতে আনন্দে 

খেল! করে। অপর একজনের জঙ্গলে জন্ম হয় বলিয়া! সে স্নানের জন্য জলও প্রাপ্ত 

হয় না। ছুগ্ধপান করিতে ইচ্ছ। করিলে দুগ্ধদ্বানের পরিবর্তে তাহাকে কীল চড় 

মার হয়। তখন সে অত্যন্ত আর্তম্বরে রোদন করিতে থাকে । কেহ তাহাকে 

লিজ্ঞাসাও করে না। 

পাপ-্পুণ্য ব্যতীত জীবের স্থখছুঃখ হইলে পরমেশ্বরে দোষ ঘটে। আবার 

কৃতকম্ম ব্যতীত ন্খ-ছুঃখপ্রাপ্তি হইলে ন্বর্গনরকও থাকা উচিত নহে। 

পরমেশ্বর যদি বর্মনব্যতীত এখন স্ুখ-ছুঃখ দিয়া থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও 

যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে নরকে বা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন । তাহা হইলে সকল 

জীব অধান্মিক হইবে। তাহারা ধন্থী করিবে কেন? কারণ ধর্দ্দের ফলপ্রাপ্তি 
সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ হইবে। সমস্তই পরমেশ্বরের অধীন, তাহার যেরূপ ইচ্ছ! 

সেইরূপ করিবেন। ফলে পাপকন্মে ভয় থাকিবে না এবং সংসারে পাপবুদ্ধি ও 

ধর্মক্ষয় হইতে থাকিবে। ন্তৃতরাং পুর্ববজন্মের পাপ-পুণ্যানুসারে বর্তমান জন্ম 
এবং বর্তমান ও পুর্ববজন্মের কর্মমানুসারে ভবিষ্যৎ জম্ম হইয়া থাকে । 

(প্রশ্ন )-- মনুষ্য ও পশ্বার্দি প্রাণীর শরীরে জীব কি একই প্রকার অথব! 

বিভি্ন জাতীয়? (উত্তর )--জীব একই প্রকার। কিন্তু পাপ-পুণ্যের 
সংযোগ অনুসারে অপবিত্র অথবা! পবিত্র হইয়া! থাকে। (প্রশ্ন )--মনুয্যের 

জীব পশ্বাদদিতে এবং পশ্বা্দির জীব মনুষ্কের শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে 



২৭০ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে যাতায়াত করে কিনা? (উত্তর )--ই1, অবশ্য 
যাতায়াত করে। কারণ পাপের বৃদ্ধি এবং পুণ্যের হাস হইলে মনুস্তের জীব পশ্বাদির 
নীচদেহ প্রাপ্ত হয়। সইরূপ ধর্ম অধিক এবং অধর্্ম অল্প হইলে দেব অর্থাৎ 
বিদ্বান্দের শরীর লাভ হয়। পাপ-পুণ্য সমান হইলে সামাশ্। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। 
তম্মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম পাপপুণ্যানুসারে মনুষ্যার্দির উত্তম, মধ্যম ও অধম 
শরীরপ্রাপ্তি হইয়া! থাকে । অধিক পাঁপের ফল পশ্বীদ্দির শরীরে ভোগ করিবার 
পর, পুনরায় পাপ-পুণ্য সমান হইলে জীব মনুষ্যশরীর ধারণ করে এবং পুণ্যফল 
ভোগ করিবার পর পুনরায় মধ্যম মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয়। জীবের শরীর হইতে 
বহির্গত হওয়ার নাম “মৃতু” এবং শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ার নাম “জন্ম” । 

জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর যমালয়ে অর্থাৎ আকাশস্থ বাযুতে থাকে। 
কারণ বেদে লিখিত আছে প্যমেন বায়ুন।%। সুতরাং যম বায়ুর একটি নাম, 
গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে। ইহার বিশেষ খগুডুনমণ্তন একাদশ সমুল্লাসে 
লিখিত হইবে। 

পরে ধর্থারাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর জীবকে পাপপুণ্য অনুসারে জন্মঘ্জান করেন। 
জীব ঈশ্বরের প্রেরণায় বায়ু, অন্ন, জল অথব! দেহছিজ্জ ধার অপরের শরীরে প্রবেশ 
করে, তশুপর ক্রমশঃ বীর্যে যাইয়! গর্ভে স্থিত হয় এনং শরীর ধারণ করিয়! 
বহির্গত হয়। যদ্দিত্ত্রীদদেহ ধারণ করিবার উপধুক্ত কর্ম থাকে তবে স্্রীদেহে, 

এবং যদি গুরুষদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম থাকে, তবে পুরুষদেহে প্রবেশ 
করে। গর্স্থিতি কালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গে রজৌ-বীর্য্য সমান হইলে নপুংসক হয়। 

এইরূপে জীব যতকাল উত্তম কর্ম্নঃ উপাসনা! ও জ্ঞান দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত না 

হয়, ততকাঁদ্ পধ্যস্ত বহুবিধ জন্ম-স্বত্যুর মধ্যে নিপতিত থাকে; উত্তম কর্মের 

ফলে মনুষ)দিগের মধ্যে উত্তম জম্ম লাভ করে এবং মুক্তি-অবস্থায় জম্মাস্তর-ছঃখ 

রহিত হুইয়। মহাকল্ল পর্যযস্ত আনন্দে অবস্থান করে। (প্রশ্ন)-মুক্তি কি এক 
জন্মে লাভ হয়, অথবা অনেক জন্মে? ( উত্তর )---অনেক জন্মে। কারণ 2-- 

ভিগ্াতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিছ্যান্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
শ্রীয়ন্তে চাস্ত কণ্্াণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরাহ্বরে ॥ 

মুণ্ডক (২। খণ ২। মং ৮)। 

যখন জীবের হৃদয়স্থ অবিস্তা ও অজ্ঞানরপী গ্রন্থি ক্তিত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন 
এবং ছুষ্ট কর্মের ক্ষয় হয়, তখনই সেই জীব, যে পরমাত্মা তাহার আত্মার অন্তরে 
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ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছেন, তাহাতে নিবাস করে। (প্রশ্ন)_ মুক্তি 
অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিশিয়া যায় না পৃথক থাকে? (উত্তর )-- 
পৃথক থাকে । কারণ, মিশিয়া গেলে মুক্তিস্থখ ভোগ করিবে কে? আর 
তাহাতে মুক্তির যাবতীয় সাধন নিক্ষল হইয়া যাইবে । তাহা ত মুক্তি নহে, 
কিন্তু জীবের প্রলয় বলিয়া! বুঝিতে হইবে। যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন, 
সতকর্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করে এবং পুর্বো্ত সমস্ত সাধন অবলম্বন 
করে, সেই মুক্তি লাভ করে। 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যে! বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। 

সোহশ্রন্তে সর্ববান কামান্ সহ ব্রহ্ষণ! বিপশ্চিতেতি। 
তৈত্তিরীৎ ( আনন্দবণ । অনু ১)॥ 

যে জীবাত্মা স্বীয় বুদ্ধি ও আত্মায় অবস্থিত সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দম্বরূপ 
পরমাত্মাকে জানে, সে সেই সর্ববব্যাপক ব্রন্মে থাকিয়া “বিপশ্চিং” অনন্ত 

বিদ্ভাযুক্ত ব্রন্মের সঙ্গে সমস্য কাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে যে আনন্দ কামনা! করে, সে সে 
আনন্দ প্রাপ্ত হয়; ইহাকে মুক্তি বলে। (প্রশ্ন )-_-জীব যদি শরীর ব্যতীত 

সাংসারিক স্থখ ভোগ করিতে না পারে তবে মুক্তি অবস্থায় শরীর ব্যতীত 

কিরূপে আনন্দ ভোগ করিতে পারে? (উত্তর)-__পুর্বেব এ বিষয়ের মীমাংসা 

করা হইয়াছে। আরও কিঞ্চিত শ্রবণ কর। জীবাত্ম! যেমন শরীরের আধারে 

পাধিব সুখ ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দ ভোগ কবে। 
সেই মুক্ত জীন অনন্ত ব্যাপক ব্রম্ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বার সমস্ত 

সৃষ্টি দর্শন করে, অন্থ মুক্তাক্াদ্দিগের সহিত মিলিত হয় এবং স্থস্টিবিষ্াক্রমানুসারে 
দর্শন করিতে করিতে সমস্ত লোক-লোকাস্তরে অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য ও মদৃশ্য লৌকে 
পরিভ্রমণ করে। তখন মুক্তাত্ম! তাহার জ্ঞানাতীত বিষয় সমূহ দর্শন করে। 
স্তান যত অধিক হইতে থাকে আনন্দও তত অধিক হইতে থাকে । মুক্ত অবস্থায় 

জীবাত্সা। নিম্মল থাকে সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া সন্নিহিত সমস্ত পদার্থ 
যথার্থরূপে উপলব্ধি করে। এই সুখ বিশেষই ব্বর্গ। আর বিষয় ভৃষ্তায় আবদ্ধ 

হইয়া ছুঃখবিশেষ ভোগ করার নাম নরক। ন্থখের নাম “ন্বঠ। এম্বঃ সুখং 

গচ্ছতি যন্মিন্ স ্বর্গঃ” | “অতো বিপরীতো হুঃখভোগো! নরক ইতি”। সাংসারিক 
ম্বখকেই সামান্থ স্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তিজনিত 'আনন্দকে বিশেষ স্বর্গ বলে। 

সকল জীব স্বভাবতঃ মুখাভিলাধী। সকলেই ছুঃখ হইতে যুক্তি ইচ্ছা! করে। 
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কিন্তু যতদিন পুণ্যকর্প না করে এবং পাপ পরিত্যাগ ন| করে, ততদিন পর্য্যন্ত 
সুখপ্রাপ্তি এবং ছুঃখমোচন হয় না । কেন না, যাহার কারণ অর্থাৎ মূল আছে, 
তাঁহ। কখনও নষ্ট হয় না। যেমন £_ 

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যতি তথ! পাপে ক্ষীণে ছুঃখং নশ্টাতি ॥ 

যেমন মুল ছিন্ন হইলে বৃক্ষ নষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ দুরীভূত হইলে ছুঃখের নাশ 
হইয়া থাকে। দেখ! মনুস্থৃতিতে পাপ-পুণ্যের বন্ুপ্রকার গতি বণিত 
হইয়াছে । বথ! £-- 

মানসং মনসৈবায়মুপভূঙ্ক্তে শুভাশুভম্। 
বাচা বাচাকৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১॥ 
শরীরজৈঃ কম্মদোধৈর্ধাতি স্থাবরতাং নরঃ | 
বাচিকৈঃ পক্ষিম্থগতাং মানসৈরস্ত্যজাতিতাম্ ॥ ২ ॥ 
যে যদৈষাং গুণে! দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে । 
সতদ৷ তদ্্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণমূ ॥ ৩ ॥ 

সন্ত্ং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগছেষৌ রজঃ স্মৃতমৃ। 
এতদ্ ব্যাণ্তিমদেতেষামূ সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥ 

তত্র যগ্গ্রীতিনংযুক্তং কিঞ্চদাত্মনি লক্ষয়েৎ। 

প্রশাস্তমিব শুদ্ধাভং সত্বং তছুপধারয়ে ॥ ৫ ॥ 
যু, ছুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ | 
তদ্রেজোহ্প্রতিপং বিছ্যাৎ সততং হারি দেহিনামূ ॥ ৬॥ 

যত, স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকমূ 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তছুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥ 

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ | 

অগ্ষ্যো মধ্যে। অঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮) 

বেদাভ্যাস্তপো৷ জ্ঞানং শৌচমিক্রিয়নিগ্রহঃ | 
ধশ্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্বিকং গুণলক্ষণমূ ॥ ৯ ॥ 

আরম্তরুচিতাৎধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরি গ্রহঃ। 

বিষয়োপসেবা চাজঅ্রং রাজসং গুণলক্ষণমূ ॥ ১০ ॥ 
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লোভঃ স্বপ্ধো ধতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নরৃত্তিত| | 
যাচিফুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণমূ ॥ ১১ ॥ 

যৎ কন্ম্ম কৃত্বা। কুর্ববংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লঙ্জতি । 
তজ.জ্ঞেয়ং বিছুষা সর্ববং তামসং গুণলক্ষণমূ ॥ ১২॥ 

যেনাম্মিন্ কন্মণ। লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুক্ষলাম্। 

ন চ শোচত্যসম্পতে। তদিজ্ঞেয়ং তু রাজসমূ ॥ ১৩॥ 

যৎ সর্বেবেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্। 

যেন তুষ্যতি চাত্াস্ত ত€ সত্বগুণলক্ষণমূ ॥ ১৪ ॥ 
তমসো। লক্ষণং কামে। রজসন্তর্থ উচ্যতে। 
সত্ুম্য লক্ষণং ধর্ম শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্রমূ ॥ ১৫ ॥ 

মনুণ | অণ ১২॥ (ল্লো" ৮।৯। ২৫--৩৩। ৩৫--৩৮) ॥ 

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে উত্তম, মধ্যম এবং অধম স্বভাব জানিয়! উত্তম স্বভাব 

গ্রহণ এবং মধ্যম ও অধম স্বভাব পরিত্যাগ করিবে । ইহাও নিশ্চয় জান! 

আবশ্যক যে, জীব মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা যে শুত অথব। অণু ভ কন্ম করে 

তাহার ফল যথাক্রমে মন, বাণী ও শরীর ভ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ স্ুখ-ছুঃখ 

ভোগ করে ॥১॥ মনুষ্য শরীর দ্বারা চৌধ্য, পরস্থ্রী গমন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্দিগের 

হত্যা প্রভৃতি কুকর্ম করিলে বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম, বাণী ছ্বারা পাপ করিলে পক্ষী ও 

ম্বগার্দি জম্ম এবং মন দ্বার পাপ করিলে চাগ্ডালাদির শরীর লাভ হয় ॥২॥ যে 

জীবের শরীরে যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণ তাহাকে আত্মবশড করিয়া 

তুলে ॥৩॥ যখন আত্মার জ্ঞান থাকে তখন সন্বগুণ, যখন অঙ্ছজান থাকে তখন 

তমঃ এবং যখন রাগ-দ্বেষ থাকে তখন রজোগুণ প্রবল বলিয়া জানিতে হুইবে। 

এই তিন প্রাকৃতিক গুণ যাবতীয় সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়! আছে ॥ ৪ ॥ 

এ বিষয়ে জানা আবশ্যক যে, যখন আত্মায় প্রসন্নতা থাকে, মন প্রসন্ন 

এবং প্রশান্ত অবস্থার ন্যায় শুদ্ধ ভানযুক্ত থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সন্বগুণ 

প্রধান এবং রজঃ ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ যখন আত্মা! ও মন ছুঃখিত ও 

অগ্রসন্ন হইয়। বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, রজোগু৭ 

প্রধান এবং সম্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৬॥ যখন আত্মা ও মন 

সাংসারিক পদার্থে বিমোহিত ও বিবেক শুন্য অবস্থায় থাকে এবং বিষয়াসক্তিহেতু 

৩৬ 
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বিতর্ক ও জ্ঞানের উপযুক্ত থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, আমাতে তমোগুণ 

প্রধান এবং সত্ব ও রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৭॥ এখন আমরা। এই গুণত্রয়ের 
উত্তম, মধ্যম এবং অধম ফল সম্বন্ধে সম্যক্রূপ আলোচন। করিব ॥৮॥ বেদাভ্যাস, 

ধর্্মানুষ্ঠান, জ্ঞানোন্নতি, পবিত্রতালাভের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্মাক্রিয়া এবং 
আত্মচিস্তা সত্বগুণের লক্ষণ ॥ ৯ ॥ যখন রজোগুণের উদ্দয় এবং সন্্ব ও তমোগুণের 

তিরোতাব হয়, তখন কাধ্যারস্তে রুচি, ধের্যত্যাগ, অসতুকর্ম্ম গ্রহণ এবং নিরম্তর 

বিষয়ভোগে শ্রীতি হইয়া থাকে । তখনই বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় রজোগুণ 

প্রধানভাবে বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ যখন তমোগুণের আবির্ভাব এবং অন্য 

তুই গুণের তিরোভাব হয়, তখন অত্যধিক লোভ অর্থা সকল পাপের মূল বুদ্ধি 

পায়, অত্যধিক আলম ও নিদ্রা; ধের্যনাশ, ক্ুরতা, নাস্তিক্য অর্থাৎ নেদ ও 
ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা ; অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি ও একা গ্রতার অভাব এবং ছুষ্ট ব্যসনে 

বিশেষ আসক্তি হয়, তখন বিছ্বানেরা তাহ! তমোগুণের লক্ষণ বলিয়! 

জানিবেন ॥ ১১ ॥ যখন কোন কন্ম করিতে, কোন কন্ম করিয়া এবং করিবার 

ইচ্ছা হইলে নিজ আত্মা লজ্জা, শোক ও ভয় অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে 

যে, আত্মায় তমোগুণের প্রাবল্য হইয়াছে ॥ ১২॥ যখন জীবাত। কর্মহার 

ইহলোকে বিপুল যশোলাভের আকাঁঙক্ষা। করে এবং দ্বারিজ্র্য সত্বেও চারণ এবং 

ভাট প্রভৃতিকে দান দ্দিতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় 

রজোগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১৩॥ যখন মানবাত্সা সর্বত্র জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, 

গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সগুকন্মে লজ্জা! অনুভব করে না এবং সগকম্মে প্রসন্ন 

হয় অর্থাৎ ধন্মাচরণে রুচি থাকে, তখন বুঝিতে হইনে ষে, আত্মায় সন্বগুণ প্রবল 

হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা 

এবং সত্বগুণের লক্ষণ ধন্মের সেবা । তমোগুণ অপেক্ষা রজোঞ্চণ এবং 

রজোগুণ অপেক্ষা সত্বগণ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥ 

এক্ষণে জীব যে যে গুণ দ্বারা যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বিত 

হইতেছে $--- 

দেবত্বং সাত্বিক। যাস্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ | 

তির্য্যকৃত্বং তামস! নিত্যমিত্যেঘ! ভ্রিবিধ! গতিঃ ॥ ১ ॥ 

স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মত্ন্তাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ। 
পশবশ্চ স্থগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতি? ॥ ২॥ 
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হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শুদ্রা! শ্লেচ্ছাশ্চ গহিতাঃ | 
সিংহা ব্যাত্র! বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥ ৩ ॥ 

চারণাশ্চ স্থৃপর্ণাশ্চ পুরুযাশ্চৈব দাস্তিকাঃ | 
রক্ষাংলি চ পিশাচাম্চ তামসীৃত্তমা গতিঃ ॥ ৪ ॥ 

বল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্ররৃতয়? | 
দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্য! রাক্ষপী গতিঃ ॥ ৫ ॥ 
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ। 
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ ৬ ॥ 

গম্ধর্ববা গুহাকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ ষে। 

তথেবাপ্দরসঃ সর্ববা রাজসীষুত্তম! গতিঃ ॥ ৭॥ 
তাপসা৷ যতয়ে! বিপ্রা যে চ বৈমানিকা৷ গণাঃ। 
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথম! সাত্ত্িকী গতিঃ ॥ ৮ ॥ 
যন্তান খষয়ে। দেবা বেদ! জ্যোতীংষি বৎদরাঃ। 

পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয় সাত্বিকী গতিঃ ॥ ৯ ॥ 
ব্রহ্মা বিশ্বস্যজে ধন্মো মহানব্যক্তমেব চ ॥ 

উত্তমাং সাত্তবিকীমেতাং গতিমাহুন্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥ 

ইন্ড্রিয়াণ।ং প্রসঙ্গেন ধর্্হ্যাসেবনেন চ। 
পাপান্দংযাস্তি সংসারানবিদ্বাংসে নরাধমাঃ ॥ ১১ ॥ 

মনু । অ০১২।(পশ্লোঃ ৪০1 ৪২--৫০। ৫২)॥ 

সাত্বিক মনুষ্য দেব অর্থাৎ বিদ্বান, রজোগুণাম্বিত মনুষ্য মধ্যম ও তমোগুণীন্থিত 

মনুষ্যেরা নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১॥ যাহার! অত্যস্ত তমোগুণাম্বিত, 

তাহারা স্থাবর বৃক্ষার্দি। কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পণ্ড এবং মৃগজন্ম 

প্রাপ্ত হয় ॥২। যাহার! মধ্যম তমৌগুণান্বিত তাহারা হস্তী, অশ্ব, শুদ্র, মনেচ্ছ, 

নিন্দিত কর্ন্মকারী, সিংহ, ব্যাস্ত এবং বরাহ অর্থাত শুকরজন্ম প্রাপ্ত হয় ॥৩॥ যাহার! 

উত্তম তমোগুণান্থিত, তাহারা চারণ ( কবিতা ও দোহ। প্রভৃতি রচন। করিয়। 

মনুষ্যের গুণকীর্তনকারী ), সুন্দর পক্ষী, দ্বাস্তিক পুরুষ অর্থাৎ নিজের আনন্দের 
জন্য আত্মপ্রশংসাঁকারী, ছিংসক রাক্ষস, পিশাচ এবং অনাচারী অর্থাৎ মন্ভাদি 
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পানকারী ও অশুচি হয়, এই সব উত্তম তমোগুণের ফল 18) যাহারা জঘন্য 
রজোগুপাদ্বিত, তাহার! ভল্লা অর্থাৎ তরবারি প্রভৃতি দ্বারা আঘাতকারী, অথব৷ 
কোদাল প্রভৃতি দ্বারা খননকারী, মল্লা! অর্থাৎ নৌকাদির চালক, নট অর্থাৎ বাঁশ 
প্রভৃতির উপর লক্ফদান, আরোহণ এবং অবরোহণ প্রভৃতি কল৷ প্রদর্শনকারী, 
শন্তধারী ভৃত্য এবং মদ্পানাসক্ত মনুষ্যরূপে জম্ম গ্রহণ করে। ইহা ভধম রজোগুণের 
ফল ॥৫॥ যাহারা মধ্যম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা রাজা, কষত্রিয়বরণন্থ রাজার পুরোহিত, 
বা্দবিবাদকারী, দু, প্রাডবিবাক (উকিল, ব্যারিষ্টার) এবং ধুদ্ধ বিভাগের 
অধ্যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥৬॥ যাঁহার। উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা গন্ধর্বব 
(গায়ক), গুহক ((বাদিত্রবাদক ), যক্ষ (ধনাঢ্য), বিদ্বান্দিগের সেবক 
এবং অগ্লর! অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রী--এই সকলের জন্মপ্রাপ্ত হয়।৭॥ ধাহার! 
তগন্থী, যতি, সন্ন্যাসী, বেদ্পাঠী, বিমানচালক, জ্যোভিবিবদ এবং দৈত্য অর্থাৎ 
দেহরক্ষক মনুষ্য, তাহাদিগকে প্রথম সত্ব গুণজনিত কর্মের ফল বলিয়। জানিতে 
হইবে ॥৮॥ বাহার1 মধ্যম সব্বগুণবিশিষ্ট হইয়। কর্ণ করেন, সেই সব জীব যজ্ঞবর্তী, 
বেদার্থবিত, বিদ্বান, বের্ব-বিছ্যুৎকালবিস্তাবিৎ, রক্ষক, জ্ঞানী এবং (সাধ্য) 
কাধ্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক জম্ম প্রাপ্ত হন ॥৯॥ ধীহারা উত্তম সত্বগণ- 
বিশিষ্ট হুইয়। উত্তম কর্ম করেন, তাহারা! ব্রক্ধ অর্থাৎ সকল বেদের বেত্া, 
বিশ্বস্থজ, অর্থাৎ সমস্ত ্টিক্রমবিস্তা জানিয়া। বিবিধ বিমানাদি যান-নির্শ্াণকারী, 
ধাশ্মিক, সর্ববোত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন ও অব্যক্তের জন্মলাভ করেন এবং প্রক্কতির বশিত্ব 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥১০॥ যাহার! ইঞ্জিয়ের বশীভূত হইয়া! বিষয়াসক্ত হয় ও ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া অধশ্মাচারী এবং মূর্থ হয়, তাহার! মনুষ্যদিগের মধ্যে নীচ ও 
ছঃখজনক দ্বণিত জন্ম প্রাপ্ত হয় ॥১১। 

এইরূপে সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে জীব যেরূপ কর্ম করে, তক্জরপ 
ফল প্রাপ্ত হয়। ধাঁহার! মুক্তিকামী তীহারা গুণাতীত অর্থাৎ সমস্ত গুণের 
স্বভাবে আবদ্ধ না! হয়! মহাযোগী হুইয়। মুক্তিসাধন করিবেন । কারণ £-_ 

যোগশ্চিত্তর্ভিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ [ পা ১1২] 
তদা| দ্র স্বরূপেহবস্থানমূ ॥ ২॥ [ পা, ১৩ ] 

এই সকল পাতগজল যোগশান্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগ্ডণ ও তমোগুপযুক্ত 
কর্ধ হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিবে ও শুদ্ধ সন্বগ্ণযুক্ত কর্ণ হইতেও 
মশকে নিরুদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধ সন্বগুণযুক্ত হইবে। পরে সন্বগ্ণণকেও নিরুদ্ধ 
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করিয়া একাগ্র হইবে অর্থা এক পরমাত্মায় এবং ধর্শ্াযুক্ত কর্মের অগ্রভাগে 

চিত্ত নিবন্ধ রাখিবে অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে চিত্ববৃত্ধি নিরুদ্ধ করিবে ॥১ যখন 

চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ববদ্রষ্টী ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাত্বার স্থিতি 
হইয়! থাকে ॥২॥ মুক্তির জন্ত এই সকল সাধন অবলম্বন করিবে । আর £-- 

অথ ত্রিবিধ ছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ 

ইহা সাংখ্যের (১। ১) সুত্র। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় গীড়।, 
আধিভৌতিক অর্থাত অন্য প্রাণীদ্দিগের দ্বারা ছুঃখপ্রাপ্ত হওয়। এবং আধিদৈবিক 
অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অতিতাপ, অতিশ্ীত, মন এবং ইন্ড্রিয়ের চঞ্চলতা হইতে যে 
ছুঃখ উৎপন্ন হয় এই ত্রিবিধ হুঃখ হুইতে মুক্তিলাভ পরম পুরুযার্থ। 

অতঃপর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাহভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইবে। 

ইতি ্ রীমন্দয়ানন্দসরস্বতীম্বা মিনির্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে 
বিস্ভাৎবিষ্াবন্ধমোক্ষবিষয়ে নবমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ৯ ॥ 



৩4 বকা বিকা কক পক কক বকা বকে কক কক কক কা বকে 

| অথ দশম সমুল্লাসারভ্তঃ ৃ 
৩০ ৩ ০] 

অথাহহচাক্বাহুনাচান্স ভক্ষ্যাহভ্ডক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্য্াসঃ 

এক্ষণে ধর্মযুক্ত কর্ম্দানুষ্ঠান, সৃশীলতা, সগসংসর্গ ও সছিষ্ঠা গ্রহণে রুচি প্রভৃতি 
আচার এবং তদ্ধিপরীত যাহাকে অনাচার বলে তৎুসম্থন্ধে লিখিত হইতেছে £-_ 

বিদপ্ভিঃ সেবিতঃ সম্ভিনিত্যমছেষরাগিভিঃ | 
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো। যে! ধন্মস্তনিবোধতঃ ॥ ১ ॥ 

কামাত্মতা ন প্রশস্ত! ন চৈবেহান্ত্যকামতা । 
কাম্যে। হি বেদাধিগ্রমঃ কন্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ ২ ॥ 
সঙ্কল্পমূলঃ কামে বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ 
ব্রতানি যমধন্মাশ্চ সর্ব সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩॥ 

অকামস্থ ক্রিয়। কাচিদ্ দৃশ্ঠাতে নেহ কহিচিৎ। 

যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তভৎ কামস্থয চেহ্রিতম্ ॥ ৪ ॥ 
বেদোহখিলো ধর্মমুলং স্মৃতিশীলে চ তদ্িদামৃ । 

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তস্তিরেব চ ॥ ৫ ॥ 
সর্ববস্ত সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষ! । 
শরর্গতপ্রামাণ্যতে বিদ্বান্ স্বধন্দ্দে নিবিশেত বৈ ॥ ৬ ॥ 
শরগ্তিস্মুত্যুদিতং ধর্ম্মমন্ুৃতিষ্ঠন্ হি মানব2। 
ইহ কীর্তিমবাপ্পোতি প্রেত্য চানুতমং সুখম্ ॥ ৭ ॥ 
যোহ্বমন্যেত তে মুলে হেতুশাস্ত্রাশরয়ান্দিজঃ | 

স সাধুভির্ববহিক্কার্ধ্যো, নান্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ৮ ॥ 
বেদঃ স্মতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্বনঃ | 
এতচ্চতুর্বিবধং প্রাঃ সাক্ষান্র্্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥ 



দশম সমুল্লাস ২৭৯ 

অর্ধকামেষসক্তানাং ধর্শজ্ঞানং বিধীয়তে । 

ধন্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥ ১০ ॥ 

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈনিষেকাদিদ্ধি'জন্মনাম্। 
কার্য্যঃ শরীরসংক্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১ ॥ 

কেশান্তঃ যোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণন্য বিধীয়তে। 

রাজন্যবন্ধোদ্বাবিংশে বৈশ্যপ্য ঘ্যধিকে ততঃ ॥ ১২ ॥ 
মনু | (অত ২। শ্লোঃ ১-৪1৬/৮।৯/১১-১৩২৬।৩? ) ॥ 

সর্বদা মনুষ্যের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! আবশ্যক যে, যাহারা রাগ-দ্বেষবিহীন 

বিদ্বান, তাহারা যাহা নিত্য সেবন করেন এনং হৃদয় অর্থাৎ আত্মাদ্বারা যাহ 
সত্য ও কর্তব্য বলিয়! জানেন, সেই ধর্মই মাননীয় ও আচরণীয় ॥১। কেননা এ 

সংসারে অত্যধিক সকীমতা অথব! নিক্ষামত প্রশস্ত নহে। কারণ বামনা দ্বারাই 

বেদ্ার্থ জ্ঞান ও বেদোক্ত কর্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥২॥ যদি কেহ বলেন, 
«আমার কোন ইচ্ছা নাই এবং আমি নিষ্ষাম হইয়াছি ব। হইব”, তবে তাহা 

কখনও হইতে পাঁরে না। কারণ সকল কাম অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্যভাষণাদ্দি 

ব্রত, যম-নিয়মন্নগী ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই সহ্ছল্প হইতে হইয়! থাঁকে ॥৩॥ হস্ত, পাদ, 

নেত্র ও মন প্রভৃতি কামন। দ্বারাই চালিত হয়। এ সব কামন! দ্বারাই চলে। 

ইচ্ছা ব্যতীত চক্ষুর উন্মীলন-নিমীলনও হইতে পারে না॥8॥ এই জঙ্ সম্পূর্ণ 
বেদ, মনুস্ৃতি, অন্যান্য খাষিপ্রণীত শাস্ত্র সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার 
শ্লীতিকর কা, অর্থাৎ যাহাতে ভয়, সংশয় ও লজ্জ। উত্পন্ন না হয়, সেই 

কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। দেখ, যখনই কেহ মিধ্যা কথা বলে এবং চৌর্ধা 
আদি কুকন্মী করিতে ইচ্ছ! করে, তখনই তাহার আত্মায় ভয়, সংশয় ও লজ্জা 
নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। নম্ুতরাং এ সকল কন্ম করা উচিত নহে ॥৫।॥ 

মনুষ্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া জ্ঞাননেত্রের সাহায্যে সমগ্র শাস্ত্র, বেদ, 

সতপুরুষদিগের আচার এবং নিঞ্জ আত্মার অবিরুদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিবে। 
সেই ধর্ম শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে নিজ আত্মার অনুকূল হওয়া আবশ্বাক ॥৬। 
যিনি বেদ্বোক্ত ও বেদানুকুল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্শের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
ইহলোকে কীন্তি এবং পরলোকে সর্বোত্তম সুখ ভোগ করেন ॥৭॥ শ্রতিকে 

বেদ এবং স্মতিশান্্রকে ধর্খ্াশান্্র বলে। তত্দারা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা 



২৮০ সত্যার্থ-প্রকাঁশঃ 

আবশ্টক। যে বেদ এবং বেদ্ানুকূল আগুগ্রন্থ সমুহের অপমান করে, 

তাহাকে শ্রেষ্ঠ লোকের! সমাজচ্যুত করিবেন, কারণ বেদবনিন্দককে নাস্তিক বলে ॥৮| 
ন্থুতরাং বেদ, স্তবতি, সতপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার জ্ঞানের অনুকূল প্রিয় 

আচরণ--ধর্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ এই সকলের দ্বারাই ধর্ম লক্ষিত হইয়া 

থাকে ॥৯॥ কিন্তু যিনি ধনলোভে এবং কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত না 

হন, তীহারই ধর্শজ্ঞান হইয়! থাকে । যিনি ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার 

পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ ॥ ১০॥ অতএব বেদ্দবিহিত পুণ্যকর্ট্ের অনুষ্ঠান 
করা মনুষ্যমাত্েরই কর্তব্য । ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বা নিজেদের এবং 
সম্ভতানদ্ধের কল্যাণের জঙ্চ নিষেকাদি সংস্কার করিবেন। এই সকল সংস্কার 

ইহজন্মে ও পর্জন্মে পবিভ্রকারী ॥ ১১ ॥ ব্রাক্মণের ষোড়শ বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের 

ভ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্যের চতুবিবংশ বর্ষে কেশাস্ত কর্ম্দ ও ক্ষৌরমুণ্ডন কর্ম্ম হওয়া 
আবশ্যক । অর্থাৎ এই বিধির পর কেবল শিখ। রাখিয়া অন্ান্ক কেশ অর্থাৎ 

গ্মশ্রু, গুল্ষ এবং মন্তাকের কেশ সর্ববদ1 মুণ্ডন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ আর কখনও 

রাখিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কাধ্য করিবে অর্থাৎ 

ইচ্ছামত কেশ রাখিবে। উঞ্ঞপ্রধান দেশ হইলে শিখা সহিত সমস্ত কেশ ছেদন 
করা উচিত। কারণ মন্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হুইয়! থাকে। 

তাহাতে বুদ্ধির হাস হয়। শ্মশ্রু-গুল্ফষ রাখিলে পান-ভোজন উত্তমরূপে হয় ন 

এবং তন্মধ্যে উচ্ছিউও থাকিয়। যায়। 

ইন্জিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েঘ্বপহারিষু। 
সংযমে যত্বমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনামূ ॥ ১) 
ইন্ডরিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষস্বচ্ছত্যসংশয়ম্ ৷ 
সমগিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ ২ ॥ 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 
হবিষা কৃষ্ণবর্তেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ৩ ॥ 
বেদান্ত্যাগশ্চ যজ্জাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ। 

ন বিপ্রহুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্ছিচিৎ ॥ ৪ ॥ 
বশে কৃহেন্িয়গ্রামং সংযম্য চ মনম্তথা। 

সর্ববান্ সংসাধয়েদর্থানাক্ষিথন্ যোগতন্তনুম্ ॥ ৫ ॥ 
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শ্রুত্বা স্পষ্ট] চ দৃষ্টা চ ভুত দ্রাত্বা চ যো৷ নরঃ। 
ন হুধ্তি গ্রায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেক্িয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

নাপৃষ্ঃ কম্তচিদ্ ত্রয়ান্ন চান্তায়েন পুচ্ছতঃ । 
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেছ ॥ ৭ ॥ 

বিভৃং বন্ধুর্বয়ঃ কণ্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী । 

এতানি মান্যন্থানানি গরীয়ো! যগ্যছভরম্ ॥ ৮ ॥ 

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ | 
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদ্ম ॥ ৯ ॥ 

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ | 
খষয়শ্চক্রিরে ধন্মং যোহনুচানঃ মস নো মহান্ ॥ ১০ ॥ 

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বী্ধ্যতঃ | 
বৈশ্ঠানাং ধান্যধনতঃ শুদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১১ ॥ 
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতং শিরঃ | 

যে! বৈ যুবাপ্যধীয়ানম্তং দেবাঃ স্থবিরং বিছুঃ ॥ ১২ ॥ 
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথ। চ্মময়ো স্বগঃ | 

যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্য়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥| 

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্ধ্যং শ্রেয়োইনুশাসনম্ । 
বাক চৈব মধুরা শ্রক্ষা প্রযোজ্য ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥ 

মনু । অণ ২। ( শ্লো* ৮৮। ৯৩। ৯৪ | ৯৭। ১০০ | ৯৯৮। 
১১০ 1১৩৬ । ১৫৩-১৫৭। ১৫৯) ॥ 

যে সকল ইন্দ্রিয় চিন্তহরণকারী বিষয় সমুহে মনকে প্রবৃত্ত করে, লেই সকলকে 

নিরোধ করিতে চেষ্টা করা মনুষ্তের মুখ্য কর্তব্য । যেমন সারথী অশ্বকে সংযত 

করিয়। শুদ্ধ-মার্গে চালিত করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া! অধশ্মমার্গ 
হইতে নিবৃস্ত এবং সর্বদা ধণ্সমার্গে চালিত করিবে ॥১॥ কারণ, ইন্দ্রিয় 

সমুহকে বিষয়াসক্তি ও অধর্মে চালিত করিলে মনুষ্কের নিশ্চয়ই দোষ ঘটে, কিন্ত 

এই সকলকে জয় করিয়া ধশ্মীপথে চালিত করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি হয় ॥২॥ ইহা 

নিশ্চিত যে, যেমন অগ্নিতে ইন্ধন ও স্বৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে, সেইক্সপ উপভোগ দ্বার। বিষয় বাসনার উপশম কখনও হয় না বরং উহা 
৩৭ 



২৮২ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

কেবল বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজস্ভ মনুষ্তের কখনও বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত 

নহে ॥৩।॥ যিনি জিতেক্ট্রিয় নহেন, তাহাকে বিপ্রহ্ষ্ট বলে। তাহার কাধ্যদ্বার। 

বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম এবং ধন্মাচরণ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয 

ও ধান্সিক তীহারই এনদকল সিদ্ধ হইয়। থাকে ॥৪॥ অতএব পাঁচ কর্দোন্দ্রিয় 
পাঁচ জ্ঞানেক্ত্িয় এবং একাদশ মনকে নিজের বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার-বিহার 
ও যোগ দ্বার শরীর রক্ছ। করিয়] সর্ববার্থ সিদ্ধ করিবে॥ ৫ ॥ যিনি স্তুতি শ্রবণে 

হর্য এবং নিন্দ শ্রবণে ছুঃখ প্রকাশ করেন না; যিনি শ্রীতিকর স্পর্শে সুখ এবং 

অগ্রীতিকর স্পর্শে দুঃখ অন্ুতব করেন না; যিনি সুন্দর রূপ দেখিয়। প্রসন্ন এবং 

কুরূপ দেখিয়া অপ্রসম্ন হন না) যিনি উত্তম ভোজনে আনন্দিত ও নিকৃষ্ট ভোজনে 

ছুঃখিত হন না এবং যিনি সুগন্ধে রুচি ও ছুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ করেন ন। 

তাহাকে জিতেন্দ্রিয় বলে ॥৬॥ জিজ্ঞাসিত না হইয়া! অথবা কপটভাবে 

জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সমক্ষে জড়ের হ্যায় 

থাকিবে । অবশ্য অকপট জিজ্ঞাস্থকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ প্রদান 

করিবে ॥৭॥ প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু, কুটুন্ব ও কুল, তৃতীয় বয়ঃক্রম, চতুর্থ 

উত্তম কর্ন এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্কা_এই পাঁচটি সম্মানাস্পদ। কিন্তু ধন অপেক্ষা 
বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়ঃক্রম, বয়: ক্রম অপেক্গ? শ্রেষ্ঠ কম এবং কর্ম অপেক্ষা পবিত্র 
বিষ্ঠা, উত্তরোত্তর অধিক সম্মানাস্পদ ॥ ৮ ॥ শত বশসর বয়স হইলেও বিদ্া ও 

বিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি বালক এবং বিদ্যা ও বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও বৃদ্ধের 

হ্যায় মাননীয় । কারণ সকল শস্য এবং আপ্ত বিদ্বানের। অজ্ঞানীকে বালক ও 

জ্ঞানীকে পিতা বলিয়া! থাকেন ॥ ৯॥ অধিক বয়ঃক্রম এবং কেশ শ্বেত হইলেই 

এবং বু এ্রশ্বধ্য ও আত্মীয়স্বজন থাকিলেই কেহ বুদ্ধ হয় না। বিস্তুর্খষি- 

মহাত্মা্দিগের সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ 
তিনিই বৃদ্ধ ॥ ৮০ ॥ ব্রাক্গণ জ্ঞানে, ক্ষত্রিয় বলে, বৈশ্য ধন-ধান্ে এবং শুদ্র জদ্মে 

অর্থাৎ অধিক আয়ু ছ্বারা বৃদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১॥ মস্তকের কেশ শ্বেত হইলেই 

কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু কৃতবিদ্থ যুবককে জ্ঞানিগণ মহান্ বলিয়া জানেন ॥ ১২॥ 
বি্তাহীন ব্যক্তি কাণ্ঠ নিল্মিত হস্তী ও চন্য নিশ্মিত স্বগের স্যায়। তাদৃশ মনুস্যকে 
জগতে নাম মাত্র মনুষ্য বল৷ হয় ॥১৩॥ অতএব বিষ্ভাধ্যয়ন দ্বারা বিদ্বান ও 

ধন্দদাত্বা হইয়! নির্ব্বরভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবে। 
উপদ্দেশ কালে কোমল ও মধুর বাক্য বলিবে। ধাঁহার সত্যোপদেশ দ্বার! 

ধর্মের বুদ্ধি ও অধন্মের নাশ করেন সেই সব ব্যক্তিই ধন্য ॥ ১৪॥ 
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নিত্য সান করিবে। বস্ত্র, অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান সমস্ত পবিত্র রাখিবে। 

কারণ এসকল পবিত্র থাকিলে চিত্তশুদ্ধি ও আরোগ্যলাভ হয় ও তন্ঘারা 

পুরুষকার বৃদ্ধি পায়। ময়লা ও ছূর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যস্ত এ সমন্ত 
পরিক্ষার করিবে । 

আচারঃ প্রথমে! ধন্মঃ শ্রতত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ ॥ মনু অত (১১০৮) ॥ 

সত্যভাষণার্দি আচরণকেই বেদ ও স্মৃতি শাস্তোক্ত আচার বলে। 
। ! 

ম1 নো! বধীঃ পিতরং মোত মাতরমূ। যজুৎ অ০ ১৬। মণ ১৫॥ 

আচার্য্ো উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে। 
( অথর্বব কাৎ ১১। ব ১৫) ॥ 

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্ধযদেবো ভব । 
অতিথিদেবো৷ ভব ॥ ( তৈত্তিরীয়ারণ্যকে। প্রৎ ৭। অনুৎ ১১) ॥ 

মাতা-পিভা, আচার্য এবং অতিথির সেব। করাকে দেবপুজ। বলে। জগতের 

হিতকর কর্ম করা এবং অনিষ্টকর কার্য পরিত্যাগ করাই মন্তুষ্তের প্রধান কর্তব্য। 

নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বীসখাতক, মিথাবাদী, স্বার্থপর, কপট এবং প্রতারক প্রভৃতি 

অসৎ লোকের সংসর্গ কখনও করিবে না। সর্বদা! আপ্র, সত্যবাদী, ধরন্মাত্। 

এবং পরোপকার প্রিয় ব্যক্তিদিগের সংসর্গ করাই শ্রেষ্ঠাচার। 
(প্রশ্ন )-_মাধ্যাবর্তের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিলে আধ্্যাবর্তবাঁসী- 

দিগের আচার নষ্ট হয় কি না? (উত্তর)-_মিথ্যা/ কথা। কারণ যে কোন 

স্থানে আস্তর-বাহির পবিত্র করা ও সত্যভাষণারদ্দি আচরণ করা হউক না কেন, 

তন্দারা কেহ কখনও ধর্ম্ম জষ্ট হয় ন৷ কিন্তু কেহ আধ্্যাবর্তে থাকিয়াও হুরাচারী 

হইলে তাহাকে ধন্ম ও আচার ভ্রষ্ট বলা হয়। যদি ভিন্ন দেশে গমন করিলে 

আচার নষ্ট হইত, তাহ! হইলে এইরূপ লিখিত হইত ন! $--_ 

মেরোহ্রেশ্চ দ্ধে বর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ। 

ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমানদ্ ॥ 
স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্টীনহূণনিষেবিতান্ ॥ (অৎ ৩২৭) ॥ 

এই শ্লোকগুলি মহাভারতের শান্তিপর্বেধ মোক্ষধন্ম বিষয়ে ব্যাস-শুক 

ংবার্ধে লিখিত আছে। এক সময়ে ব্যাসদেব তাহার পুত্র শুক এবং শিষ্যের 
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সহিত পাতালে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকায় নাস করিতেছিলেম। শুকাচার্ধ্য 

পিতাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আত্মবিষ্ভা কি এই পর্য্যন্ত অথব! 
আয়ও অধিক ? ব্যাসদেব জানিয়াও উত্তর দ্রিলেন না । কারণ, তিনি পুর্বে 
এ বিষয়ে উপদেশ দ্িয়াছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য তিনি পুত্র 
শুকদেবকে বলিলেন, “ছে পুত্র! তুমি মিথিল] নগরীতে যাইয়। জনক রাজাকে 
এই প্রশ্ন জিভ্ঞাস। করিও । তিনি ইহার সমুচিত উত্তর দিবেন”। পিতার বাক্য 
শুনিয়! শুকাঁচার্ধ্য পাতাল হইতে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুর্বে মেরু 
অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান, উত্তর ও বায়ব্য কোণে অবস্থিত দেশের নাম হরিবর্ষ 

ছিল। বানরকে হরি বলে। এ দেশের অধিবাসিগণ বানরের ম্যায় এখনও 

রক্তমুখ ও পিঙ্গলনেত্র । বর্তমান সময়ে যে দেশের নাম “ইউরোপ”, সংস্কৃত 

ভাষায় তাহার নাম হুরিবর্ষ। তিনি সেই দেশ, *হুণ” ও “হইহুদ্বী” দেশও 

পরিদর্শন করিয়। চীনে আগমন করিলেন। অনন্তর চীন হইতে হিমালয়ে এবং 

হিমালয় হইতে মিথিল। পুরীতে আগমন করিলেন। 
শ্ীকৃ$ ও অজ্ঞুন পাতালে অশ্বতরী অর্থাৎ অগ্নিষানে ব1 বাম্পীয় পোতে 

আরোহুণপুর্ধধবক পাতালে যাইয়া উদ্দালক খধিকে লইয়া মহারাজ! যুধিষ্িরের 
যজ্ছে উপস্থিত করিয়াছিলেন । গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহারের রাজকন্যার সহিত 

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল। পাণুর স্ত্রী মান্দ্রী ইরাণের রাজবশ্থা ছিলেন। 
পাতাল অর্থাৎ আমেরিকার রাজকন্যা উলোপীর সহিত অঞ্ছুনের বিবাহ 

হুইয়াছিল। দেশদেশাস্তর ও ঘীপ-ছীপাস্তরে যাতায়াত না থাকিলে এ সকল 

ঘটনা! কিরূপে সম্ভব হইত? মনুশ্থৃতিতে সমুক্্রগামী জলযানের উপর যে কর- 

আদায়ের উল্লেখ আছে, তাহাও আধ্যাবর্ত হইতে দ্বীপাস্তরে যাইবার জন সম্ভব 

ছিল। আর মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজন্ুয়-যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবীর রাজগ্যবর্গকে নিমন্ত্রণ 
করিবার জন্য ভীম, অর্ভুন, নকুল ও সহদেব চতুপ্দিকে গমন করিয়াছিলেন । 
তাহাতে দোষ মনে করিলে তাহারা কখনও যাইতেন না। পূর্বেবে আধ্যাবর্ত- 

বাঁসিগণ ব্যবসায় রাজকাধ্য এবং ভ্রমণ উপলক্ষে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন । 

আজকাল যে স্পর্শদোষ ও ধর্্মনাশের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে, মূর্খদিগের ভ্রম 
এবং অজ্ঞানবৃদ্ধিই তাহার মুল। বাহার দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-স্বীপাস্তরে গমন 

করিতে শঙ্কা করেন না, তাহার! নান! দেশে নান! জনসংসর্গে আসিয়া! ও নানাবিধ 

রীতি-নীতি দেখিয়া ব্বরাজ্যোক্রতি ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন এবং নির্ভীক 
শৌধ্যবীর্ধ্যশালী হইয়া উত্তম রীতি-নীতি-গ্রহণ ও তূর্নীতিবর্জনে তৎপর হইয়া 
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এশ্ব্যশালী হইয়া উঠেন। যাহারা আষ্টাচারিণী শ্নেচ্ছকুলোৎপন্ন। বেশ্যাদি 
সমাগমেও আচার ও ধর্ন্র্ হয় না, তাহারাই দেশ-দেশাস্তরে সগপুরুষের সংসর্গে 
স্পর্শদোষ ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহ! কেবল মুর্খতা নহে ত কি? অবশ্য 

এতটা কারণ ত আছে যে, যাহারা মাংস ভক্ষণ এবং মগ্পাঁন করে তাহাদের 

শরীর এবং বীর্যযাদি ধাতুও হুর্গন্ধাদি দোষে দূষিত হয়। এইজন্য তাহাদের সংসর্গ 
করিলে আধ্যদিগের মধ্যেও এই সমস্ত দোষ ঘটিতে পারে, ইহ! যথার্থ বটে। কিন্তু 

যখন তাহাদের সহিত মেলা-মেশায় ও তাহাদের গুণগ্রহণে কোন দোষ অথবা পাপ 

হয় না, তখন তাহাদের মদ্পানাদি দোষ বর্জজনপুর্ববক তাহাদের গুণগ্রহণ করিতে 

কোন ক্ষতি নাই। মুর্খেরা তাহাদিগকে স্পর্শ এবং দর্শন করাও পাপ মনে 
করে। তজ্জন্য ইহার! তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও পারে না কারণ, যুদ্ধ করিতে 
হইলে দেখ! এবং স্পর্শ কর আবশ্যক হয় । রাগ-দ্বেষ। অন্যায় এবং মিথ্যাভাবণাদি 

দোষ বর্জন করিয়! নির্ব্রভাব, শ্রীতি, পরোপকার 'এবং সৌজন্য প্রভৃতি অবলম্বন 
করাই সজ্জনদ্দিগের পক্ষে সদ্দাচার। ইহাও জানা আবশ্যক যে, ধন্ম আমাদের 

আত্মা ও কর্তব্যের সহিত মম্বন্ধযুক্ত। যদি আমর! উত্তম কর্ম করি, তবে 

আমাদের দেশ-দেশীস্তর এবং ত্বীপ-্বীপান্তর গমনে কোনও দৌষ হইতে 

পারে না। দোষ কেবল পাপকর্দ্টেই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য” বেদোক্ত 

ধর্ম্দের প্রতিপাদ্ন এবং অসত্য মতের খগ্ুন অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে, 

যেন কেহ আমাদিগকে মিথ্য। প্রতীতি জন্মাইতে না! পারে। দেশ-দেশাস্তর ও 

ঘীপ-দ্বীপাস্তরে রাজত্ব অথবা বাণিজ্য ব্যতীত কখনও কি স্বদেশের উন্নতি 

হইতে পারে? যদ্দ কোন দেশের অধিবাসিগণ কেবল স্বদেশেই বাণিজ্য 

করে এবং বিদেশীয়গণ তাহাদের দেশে আসিয়া বাণিজ্য ও রাজত্ব করে, তৰে 

সে দেশে দারিজ্র্য ও ছুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। ভগ ও 

ধর্তগণ জানে যে, জনসাধারণকে বিস্তাশিক্ষা ও দেশ-দেশাস্তর-গমনের অনুমতি 
দেওয়া হইলে তাহার] বুদ্ধিমান হইয়া উঠিবে এবং প্রতারণার জালে পতিত 

হইবে নাঁ। তাহাতে তাহাদের মর্যাদা ও জীবিক। নষ্ট হইবে । এইজন্য তাহার! 

গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে গোলযোগ বাধাইয়া থাকে, যেন কেহ বিদেশে যাইতে না 

পারে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, কেহ যেন কখনও ভ্রমক্রমেও 

মন্-মাংস গ্রহণ না করে। 

ধাহার। বুদ্ধিমান তাহার! কি নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, যুদ্ধকালে রাজ- 

পুরুষদ্িগের মধ্যে "চৌকা” (প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধ ভোজন-স্থান ) 
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রচনা করিয়া পৃথক রন্ধন ও ভোজন ব্যবস্থা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু ? কিন্তু এক 
হস্তে ভোজন ও জলপান করিতে থাকা, আর অশ্ব, হস্তী অথবা রথের উপর 
আরোহণ ব৷ পদব্রজে গমন করিয়া অন্য হস্তে শত্রু বিনাশ করিতে করিতে বিজয়লাভ 
করাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সদাচার এবং পরাজিত হওয়াই অনাচার | মুঢ়তাবশতঃ 
এই সকল লোক “চৌকা” লাগাইয়া ও পরস্পর বিরোধ করিয়া, অপরের সহিত 
বিরোধ বাধাইয়া, সকল স্বাধীনতা, আনন্দ, ধন, রাজ্য, বিষ্তা ও পুরুষকারের 

উপর “চৌকা” রচনা করিয়া! নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া ইচ্ছা করিতেছে, প্যদ্দি কিছু 
আহাধ্য পাই, তবে রন্ধন করিয়া ভোজন করি” কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপে 

তাহারা সমস্ত আরধ্যাবর্তকে «“চৌকায়” পরিণত করিয়। তাহ1র সর্বনাশ করিয়াছে । 

অবশ্য ভোজনের স্থান ধোয়া, লেপন করা, ঝাঁট দেওয়া! ও আবর্জনা দূর করা 
বিষয়ে যত্ববান হওয়া কর্তব্য । মুসলমান এবং গ্রীষ্টানদিগের ম্যায় কদর্ধ্য পাকশাল! 
রাখা উচিত নহে। 

( প্রশ্ন )-_সখরী ও নিখরী কাহাকে বলে? (উত্তর )--জলাদিতে অন্ন 

পাক কর হইলে সখরী হয়। ঘ্ৃত ও ছুগ্ধে পাক করা হইলে নিখরী অর্থাৎ 

চোখী হয়। ইহাঁও ধূর্তদিগের প্রচলিত ছলচাতুরী মাত্র। কারণ অধিক স্বৃত ও 
ভুগ্ধ মিশ্রিত বস্ত খাইতে ন্ুম্বাদু সুতরাং অধিকমাত্রায় ন্েহজাতীয় পদার্থ 

উদরে দিবার জন্য তাহারা এই গ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে । অগ্নিতে অথবা 

কালক্রমে পক বস্তুকে “পাকা” এবং যাহা রন্ধন কর! হয় না, তাহাকে “কী” 

বলে। পন্ক ভোজ্য, অপক্ক 'অভোজ্য--এইরূপ সাধারণ নিয়ম চলে না। 

কারণ ছোল। প্রভৃতি কাচাও ভোজন কর হইয়া থাকে। (প্রশ্ন )--দ্বিজগণ 

স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবেন, না শূত্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন 
করিবেন ? (উত্তর )--শুদ্রের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবেন। কারণ 

ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নরনারী বেদাখ্যাপন, রাজ্যপালন, পশুপালন, 

বৃধি এবং বাণিজ্যে তৎপর থাকিবেন। শুঞ্রের পাত্রে ব তাহার গৃহে পক 
অন্ন আপণ্কাল ব্যতীত ভোজন করিবে না । প্রমাণ শুনুন £--" 

আধ্যাধিঠিতা বা শৃন্রাঃ সংস্বর্তারঃ স্থ্যঃ ॥ 
আপক্তম্ব ধর্মসূত্র। ( প্রপাঠক ২। পটল ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪)॥ 

ইহা? আপন্তদ্ধের সূত্র । আধ্যদিগের গুছে শুক্জ অর্থাত মূর্থ স্ত্রীপুরুষের৷ 
রন্ধন প্রভৃতি সেবাকাধ্য করিবে। কিন্তু তাহার শরীর ও বন্ত্রা্দি পরিষ্কার 
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পরিচ্ছন্ন থাক। আবশ্যক । আধ্যদ্িগের গৃহে রন্ধন করিবার সময় মুখ বাঁধিয়! 
রন্ধন করিবে । যেন মুখ হইতে উচ্ছি্ই এনং নির্গত প্রশ্বাস অন্নে না পড়ে। প্রত্যেক 
অফ্টম দিবসে ক্ষৌর কন্ঠ ও নখচ্ছেদন করাইৰে। স্নান করিয়। রন্ধন 
করিবে । আধ্যদদিগকে ভোজন করাইবার পর নিজের ভোজন করিবে। 

(প্রশ্ন )-_যখন শুন্ত্রস্পূষ্টা অন্নভোজন৪ দোষজনক তখন তাহার হস্তে 
পক অন্ন কিরূপে ভোজন করা যাইতে পারে? (উত্তর )--ইহাও কপোল 

কল্লিত মিথ্যা কথা । জানিবেন ধিনি গুড়, চিনি, স্বৃত, দুগ্ধ, আটা,শাক এবং 

ফলমূল ভোজন করিয়াছেন, তিনি জগতের সমস্ত লোকের হস্তে প্রস্তুত খা 

ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন। কারণ যখন শুন্্র, চামীর, মেথর, মুসলমান এবং 
থৃষ্টান প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু কর্তন করে, ছাড়ায় এবং পেষণ করিয়া! রস 
নির্গত করে, তখন মল-মুত্র পরিত্যাগ করিবার পর হাত ন1 ধুইয়াই উহ] স্পর্শ ও 

উত্তোলন করে ও ধরে এবং ইক্ষুদণ্ড অদ্ধেক চুষিয়া রস পান করিয়া বাকী 

অদ্ধেক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে । রস পাক করিবার সময় এ রসে রুটিও সিদ্ধ 

করিয়া ভোজন করে। চিনি প্রস্তুত করিবার সময় পুরাতন জুত। দ্বার! উহ ধর্ষণ 

করে। সেই জুতার তলায় মল-মুত্রগোবর এবং ধুল। লাগিয়া থাকে । তাহার! হ্ধের 
মধ্যে তাহাদের গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল ঢালে, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে দ্বতাদি রাখে ; 
আটা পিষিবার সময় সেইরূপ উচ্ছিষ্ট হস্তে উত্তোলন করে। তখন আটায় 
বিন্দু বিন্দু ঘর্মও পড়িতে থাকে ইত্যার্দি। ফল-মুল কন্দেও এরূপ লীলা" 
খেল। হইয়া থাকে । এই সকল সামগ্রী ভোজন করা হইলে, সকলের হস্তের 

অন্ন ভোজন কর! হয়। (প্রশ্ন )__ফল-মুল কন্দ ও রস প্রভৃতি অদৃষ্ঠ বস্তুতে 

দোষ মনে করি না। ( উত্তর )--বাহবা ! সত্য কথ! এইরূপ উত্তর না দিলে 

কি ছাই ভল্ম থাইতে ? গুড়, চিনি মিষউ লাগে, ঘ্বৃত-ছুগ্ধ পুষ্টিকর, এইজন্য 

স্বার্থপর লোকেরা কি না রচনা! করিয়াছে! যদি অনৃষ্ট বস্ততে দৌষ না 

হয়। তবে কোন মেধর অথবা। মুলমান অন্ত স্থানে স্বহস্তে কোন খান্ত প্রস্তত 

করিয়া আনিয়া দিলে ভোজন করিবে কি না? যদ্দি বল “না” তবে 

অদৃষ্টেও দোষ আছে। অবশ্য মুসলমান ধুষ্টান প্রভৃতি মাংসাহারী ও মগ্ভপায়ী 

দিগের হস্তে প্রস্তুত অন্নভোজনে আধ্যদ্িগের মন্তপান ও মাংসাহারের অপরাধ 

হইতে পারে। কিন্তু আধ দিগের পরস্পরের মধ্যে একরপ ভোজন হওয়া 

বিষয়ে কোন ঘোষ দুষ্ট হয় না। যতদিন পরস্পরের মধ্য এক মত, এক লাভ-ক্ষতি 

এবং এক ম্বখ-ছুখ বোধ ন|। হইবে, ততদিন পর্য্যস্ত উন্নত হওয়। সকঠিন। 
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তবে কেবল একরূপ খান ও পানীয় হইলেই সংক্ষার হইতে পারেনা । যণুদিন 
কুকর্ম পরিত্যাগ ও সশুকণ্ম্ম গ্রহণ করা না হয়, ততদিন উন্নতির পরিবর্তে অনিষ্ট 
হইয়া থাকে । আধ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য, মতভেদ, ব্রহ্মচর্য্য ও 
পঠন-পাঠনের অভাব, বাল্যকালে অন্বয়ংবর বিবাহ, বিষয়াসক্তি, মিথ্যাভাষণ 

প্রভৃতি দোষ এবং বেদ-বিষ্ভা প্রচারের অভাব ইত্যাদি কুকম্ম আধ্যাবর্তে 

বিদবেশীয় রাজত্বের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদে 

লিপ্ত থাকে, তখনই তৃতীয় পক্ষ বিদেশী আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া বসে। পাঁচ 

সহ বশুসর পুর্বে মহাভারতে যে ঘটন। ঘটিয়াছিল, তাহ! কি তোমর৷ 
ভুলিয়া গিয়াছ 1 দেখ! মহাভারতের যুদ্ধে সকলে যুদ্ধস্থলে বাহনের 
উপর থাকিয়াই পান-ভোজন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যবশতঃ কুরু- 
পাগুব এবং যাঁদবদ্দিগের সর্ববনাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখনও সেই রোগ 
পিছে লাগিয়াই আছে। জানিন। এই ভীবণ রাঁক্ষদ কখনও ছাড়িয়। যাইবে, 

না আধ্যদিগকে সর্বস্থখে বঞ্চিত করিয়া ছুঃখসাগরে ডুবাইয়| মারিবে। 
আধ্যগণ আজ পর্য্স্তও সেই জ্জঞাতিহস্ত।, শ্বদেশনাশক, নীচ ছুধ্যোধনের 

তুষ্ট মার্গের অনুসরণ করিয়া! ছুঃখবুদ্ধি করিতেছে । পরমেশ্বর কৃপা করুন, যেন 

আধ্যদ্িগের এই মহাব্যাধি বিনষ্ট হয়। 

ভক্ষ্যাতক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ধর্শান্মোক্ত, ছিতীয়তঃ চিকিৎপাশাস্ত্রোক্ত । 

ধন্ম শাস্ত্রোন্ত যথ। $-- 

অঙক্ষ্যাণি ঘবিজাতীনামমেধ্য প্রভবানি চ ॥ মনু (৫1৫) ॥ 

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বৈশ্বা এবং শুদ্দরেরোও অপনিত্র ও মল-মুত্রাদির 
সংসর্গজাত শাক, ফল-মুল প্রভৃতি ভোজন করিবে না। 

বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ । মনুত (1 ২। ১৭৭) ॥ 

মছ, গঞ্ভিকা, সিদ্ধি এবং অহিফেন প্রভৃতি বিবিধ মাদক দ্রব্য পরিত্যাজ্য । 

বুদ্ধিং লুম্পতি যদৃদ্রব্যং মদকারী তছুচ্যতে ॥ 

(শাঙ্গধর। অ* ৪। শ্লো* ২১)॥ 

বুদ্ধিনাশক জ্রব্য কখনও সেবন করিবে না। পচা, বিকৃত, দুষিত, কুপন্ক 

এবং মভ্মাংসাহারী স্রেচ্ছর্দিগের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ 

তাহা'দর শরীর মগ্ত মাংসের পরমাণুতে পরিপুণ। 
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কোনও উপকারী পশুর হিংসা করিবে না। একটি গাভীর শন্ধীর 
হইতে ছপ্ধ, ঘ্বৃত, বৃষ এবং অন্থ গাভী উৎপন্ন হয়। তাহাতে একটি 
গাভীর দ্বারা উহার এক পুরুষে চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত 
মনুষ্য হুখভোগ করে। এমন পশুকে হত্যা করিনে না এবং রে 
দিবে না। 

যদি কোন একটি গান্তী হইতে প্রতিদ্রিন বিশ সের এবং অন্য একটি গাভী 

হইতে ছুই সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি গাভী হইতে প্রতিদ্দিন' ঈড়ে 
এগার সের ছুগ্ধ হয়। কোন কোন গাভী ১৮ মাস এবং কোন কোন: গাভী 

ছয় মাস পর্য্যন্ত হুগ্ধ দেয়, তাহাতে গড়ে বার মাল হয়। ম্থতরাং প্রত্যেক 

গাভীর আজীবন হুগ্ধদ্বারা ২৪৯৬৭ ( চবিবশ সহস্র নয় শত ষাট ) মনুষ্য একবার 

তৃপ্ত হইতে পারে। যদ্দি এক একটি গাভীর ছয় ছয়টি করিয়া বস ও বুগ্ততরী 
হইয়া থাকে এনং যদি প্রত্যেকটি গাভীর দুইটি করিয়! মরিয়াও যায়ঃ 'ক্প্নাপি 
প্রত্যেক গাভীর দশটি করিয়া অবশিষ্ট থাকে । তন্মধ্যে পাঁচটি গ্রাভীর 
সারাজীবনের ছুপ্ধ একত্র করিলে ১২৪৮০০ ( এক লক্ষ চবিবশ হাজার. আট 
শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পাঁরে। অবশিষ্ট পাঁচটি বুধ সমস্ত জীবনে ন্যন্পরক্ষে 
৫০০০ (পাঁচ হাজার) মণ অন্ন উৎপন্ন করিতে পারে। যদি তাহ] হইতে 

প্রত্যেক মনুষ্য তিন পোয়া! করিয়। অন্ন ভোজন করে, তবে আড়াই ল্রক্ষ মন্ধুয়্যের 

তৃপ্ত হয়। স্থৃতরাং ছুগ্ধী এবং অন্ন একত্র করিলে ৩৭৪৮০০ (তিন, লক্ষ 
চুয়াত্তর সহত্র আট শত ) মনুষ্য তৃপ্ত হয়। উভয় সংখ্যা একত্র করিলে একটি 
গাভীর দ্বারা উহার এক জীবনে ৪৭৫৬০০ (চারি লক্ষ পঁচাত্তর স্হত্র. ছয় শ্রীত.) 

মনুষ্য একবার পালিত হয়। যদ্দি বংশানুবংশের বৃদ্ধি হিসাবে. গরু! /রুরা 
হয়, তবে অসংখ্য মন্ুষ্ের পালন হয়। এতঘ্যতীত বৃষ গাড়ী. টানে, 
বাহনের কাধ্য এবং ভারোত্বোলন প্রভৃতি কাধ্য করে। তুদ্ছার] মুন্মস্মর 

অনেক উপকার হয়। বিশেষতঃ গোছুগ্ধ অধিক উপকারী. বৃয়ের, স্থায় 

মহিষও উপকারী । কিন্তু গোছুগ্ধ এবং গব্য দ্বৃত ঘ্বার। বুদ্ধিবৃদ্ধি, চুয়াতেয়ত 
লাভ হয়, মহিষের হুগ্ধে তত হয় না। এইজন্য আধ্যগণ গাভীকে সর্বরাপেক্ষা 

অধিক হিতকারী বলিয়৷ গণনা করিয়াছেন। বিদ্বান ,মান্রেরই, খ্লইরূপ 

কর! উচিত। ই: কুটি 1) 

ছাগছুধ বার ২৫৯২০ (পঁচিশ সহত্র নয় শত বিশ) মন্ুষ্যের পালন হয়। 

সেই রূপ হস্তী, অশ্ব, উদ্, মেষ এবং গর্দভ প্রভৃতি পশু“ গ্বীবীও: মাহোপকার 
৩৮ 
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হইয়। থাকে +%। যাহারা এই সকল পশুকে হত্যা করে, তাহাদ্দিগকে নরহভাকানী 

বলিয়! জানিবে। 

দেখ! আধ্যদিগের রাজত্বকালে এই সকল মহ্োোপকারী গবাদি পশুকে 

হত্যা করা হইত না। সে সময়ে আধ্যাবর্তে এবং পৃথিবীর অগ্ান্থ দেশে 
মনুষ্যাদি সকল প্রানী আনন্দে জীবনযাপন করিত। কারণ ছুপ্ধ স্বত এবং 

বৃষ প্রভৃতি পশুর আধিক্যবশতঃ গুচুর অন্ন ও দুগ্ধ পাওয়া যাইত। যখন 
মাংসাহারী, মগ্ধপায়ী এবং গবাদি পশুর হত্যাকারী বিদেশীয়গণ রাজ)ধিকারী 
হুইল, তখন হইতে আধ্যদ্দিগের ক্রমশঃ দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কারণ £-- 

নষ্টে মূলে নৈব ফলং ন পুষ্পমূ ॥ (বৃদ্ধচাণক্য । অত ১০।১৩)॥ 
যখন বৃক্ষের মূলই কর্তিত হয় তখন ফল ফুল কোথা হইতে আসিবে ? 

(প্রশ্ন )সকলেই অহিংসক হইলে ব্যাত্রাদি পণ্ড এত বৃদ্ধি পাইবে যে, 

তাহারা গবাদি পশুকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিবে ও পুরুষকার ব্যর্থ হইবে। 
(উত্তর )-_অনিষ্টকারী পশু ও মনুষ্যদিগকে দগ্ডদান এবং বধ করা রাঁজ- 

পুরুষধিগের কর্তব্য । (প্রশ্ন)-তবে কি এ সকল পশুর মাংস ফেলিয়! 

দিবে? (উত্তর )--ইচ্ছা হয় ফেলিয়। দিবে, কুকুরাদি মাংসাহারী পশুদ্িগকে 
ভক্ষণ করাইবে স্বালাইয়া৷ দিবে অথবা কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে। 
তাহাতে সংসারের কিছুই ক্ষতি হইবে না কিন্তু সেই মাংসাহারী মনুষ্যের 

স্বভাব হিংশ্স হইতে পারে। যে সকল ভোজ্য বস্তু হিংসা, চৌর্ধা, বিশ্বাপ- 

ঘাতকতা। এবং ছল-শঠতাদি ছার প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহ! অভক্ষ্য । যাহা 
অহিংসা ও পুণ্যকন্মাদি দ্বার! প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাই ভক্ষ্য । যে সকল বস্তু 
ছার স্থাস্থ্যলাভ, রোগনাশ, বুদ্ধি-বল-পরাক্রম এবং আয়ুবুদ্ধি হয়ঃ সেই তুল, 
গোধুম, ফল-মুল-কন্দ, ঘ্বৃত-হুষ্ধ-মিষ্টান্ন ইত্যাদি যথোচিত পাক ও মিশ্রিত 
করিয়! যথাসময়ে পরিমিত ভোজন করিবে । এই সকলকে ভক্ষ্য বলে। 

যে সকল পদার্থ নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও বিকার উৎপাদনকারী, সেই সকল 

সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। যাহার পক্ষে যে বস্তু বিহিত, সে তাহাই গ্রহণ 

করিবে। ইহাকেও ভক্ষ্য বলে। 

(প্রশ্ন )-_এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে? (উত্তর )-- 
দোষ আছে। কারণ একজনের সছিত অপর একজনের স্বভাব ও প্রকৃতির 

ইহার বিশেষ ব্যাখ্য! “গোকরুণাপিধি” পুস্ভিকায় কর হইয়াছে। 
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মিল হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত ভোজনে সুস্থ ব্যক্তির শোণিত বিকৃত হয়। 
সেইরূপ অন্থ লোকের সহিত ভোজন করিলেও কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে, 
শোধন হয় না এইজন্য 

নোচ্ছিষ্টং কম্যচিদ্দদ্ধা লান্যাচ্চৈব তথান্তর!। 
ন চৈবাত্যশনং কৃর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ব্রজেৎ ॥ মনুৎ (২। ৫৬)॥ 

কাগাকেও নিজের উচ্ছিষ্ট দ্বিবে না । কাহারও সহিত একপাত্রে ভোজন 

করিবে না। অধিক ভোজন করিবে না। ভোজনের পর মুখ হাত ন৷ 

ধুইয়! ইতন্ততঃ যাতায়াত করিবে না। (প্রশ্ন )--তাহা হইলে “গুরোরুচ্ছিহ- 
ভোজনম্”, এই বাক্যের কি অর্থ হইবে ? ( উত্তর )--উক্ত বাঁক্যের অর্থ এই 

যে, গুরুর ভোজনের পর পৃথক্ রক্ষিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুকে 

ভোজন করাইবার পর শিষ্যের ভোজন কর! উচিত। (প্রশ্ন )-_যদ্দি উচ্ছিষ্ট 

মাত্রই নিষিদ্ধ হইল, তবে মধুমক্ষিকার উচ্ছিষ্ট মধু, গোবগসের উচ্ছিষ্ট ুগ্ধ 
নিজের একগ্রা ভোজনের পর নিজের যে উচ্ছিষ্ট তাহাও ভোজন কর! 

উচিত নহে। (উত্তর)-_মধু নামমাত্র উচ্ছিষ্ট । উহা অনেক ওষধির সা'র 

হইতে গৃহীত হয়। গোবস উহার মাতার নিঃসৃত ভুগ্ধ বাহির হইতে পান করে, 
ভিতরের ছুগ্ধ পান করিতে পারে ন| ম্থুতরাং উহ1 উচ্ছিষ্ট নহে। গোবৎসের 

দুগ্ধ পানের পর জল দ্বার উহার মাতার স্তন প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ পাত্রে ছুগ্ধ 

দোহন করা উচিত। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজের পক্ষে বিকারজনক হয় না। দেখ! 

ইহা! স্বভাবসিদ্ধ যে, কাহারও উচ্ছিষ্ট কেহ ভোজন করিবে না। নিজের মুখ, 

নাসিক কর্ণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুছোক্দ্িয়ের মলমূত্রার্দি স্পর্শে ঘ্ব্ণা হয় না, কিন্তু 

অপরের মলমুত্র স্পর্শ করিতে দ্বণ। হয় । এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, এই ব্যবহার 

স্ষ্টিক্রমের বিপরীত নহে। অতএব মন্ুষ্যমাত্রই কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট বা 

ভুক্তাবশেষ ভোজন করিবে ন!। 

( প্রশ্ন )-_-তাল, স্বামী ও স্ত্রীরও কি পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা৷ উচিত 

নহে? (উত্তর)--না। কারণ তাহাদেরও শরীর বিভিন্ন প্রকৃতির । (প্রশ্ন )-- 

বলুন মহাশয় | মনুষ্য মাত্রেরই হস্তপক্ দ্রব্য ভোজনে দোষ কি? ব্রাক্ষণ হইতে 

আরন্ত করিয়া! চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের শরীর অস্থি, মাংস ও চর্নমনিন্মিত। ব্রাহ্মণের 

শরীরে যেরূপ শোণিত আছে, চাণ্ীলাদির শরীরেও সেইরূপ শোণিত আছে। 

তবে মন্ুষ্যমান্রেরই হত্তপন্ক অন্ন ভোজনে দোষ কি? (উত্তর )--ঘোষ আছে। 
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কারণ যে সকল উত্তম সামগ্রী ভোজন ও পান দ্বার ব্রাহ্মণ ও ক্রাঙ্গণীর 

শরীরে হূর্গন্ধাদি দোষ বিহীন রজো-বীধ্য উৎপন্ন হয়, চাগ্ডাল ও চাগালীর 

শরীরে সেরূপ হয় না। তাহাদের শরীর যেমন দুর্গন্ধের পরমাণুতে পুর্ণ 
থাকে, ব্রাঙ্গণার্দি বর্ণের সেরূপ থাকেনা । এইজ ব্রাঙ্মণার্দি উত্তম বর্ণের 

হস্তে ভোজন করিবে। চগ্াল, মেথর, চামার প্রভৃতি নিচ্ধস্তরের লোকদ্দিগের 

হস্তে ভোজন করিবে না। ভাল, যদি কেহ তোমাকে কেহ জিজ্ঞাস 
করে-_মাতা॥ শ্বশ্রা, ভশ্মী, কন্ঠ এবং পুত্রবধূ প্রভৃতির শরীর যেবধূপ চর্ম 
নিশ্মিত, তোমার স্ত্রীর শরীরও সেইরূপ । তবে কি তুমি মাতা এবং অস্ান্ত 
স্ত্রীলোকর্দিগের সহিতও নিজ জ্ীর ম্যায় ব্যবহার করিবেঃ তখন তোমাকে 
নঃকুচিত হইয়! চুপ করিয়াই থাকিতে হইবে । যেমন উত্তম অন্ন হস্ত ও মুখ ছার! 
ঝড়াস করা হয় সেইরূপ যদি ভুর্গন্ধ অগ্পও ভোজন করা যাইতে পারে, তবে কি 
জাজ ও ভক্ষণ, ক্ষরিবে 1 তাহাও কি হইতে পারে? (প্রশ্ন )--যদি গোঁময় 

এরা : আগা রস্থান: লেপন করা হয়, তবে নিজের মল গ্বারা তাহ কর। হইবে না 

চুন আর গর্জে লেধুনে রন্ধনশাল। অপবিত্র হয় না কেন? (উত্তর)-- 

নান্ুস্তোর মহল €যকশ তৃগক্জি হয়« গ্লোময়ে সেরূপ হয় না। গোময় মন্থণ বলিয়। 

কী উচিকা হায় জা. তাহাতে বস্ত্র বিকৃত ব। মলিন হয় না। ম্বৃত্তিকা হইতে 
স্ম্দদ যন্তুল। জহন্দ, গুক্ধ গোসয.হই্তে লেরপ হয় না1। মৃত্তিক। ও গোময় দ্বারা 

সরে দাম জেধন 'কন।- হয়, তাহ! দেখিতে অতি শুন্দর হয়। রন্ধনশালায় ভোজন 

কন্সিলে দত, মিষ্ট..গা. উচ্ছিষ্ট পতিত হয়।.. জাহাঁতে মক্ষিক1, কীট এবং 
জন্যা্জানেক জীব অগকিকৃত স্থান হইতে ভ্ত। . ্ুতিদিনু ঝাড়, দিয়া পরিষ্কার 

“করিয়। 'লেপম করা মা হইলে সেই স্থানটি, পায়খানার শুন হঈয়। উঠিবে। 
সক্তএব ধতাহ 'গোনয়, মৃদ্ভিক। গাবং দন্মার্জভনী দ্বারা উল্ত স্থান-রিষ্কার, রাদিৰে। 
। পাক্কা. বাড়ী হইজে জল দাক্চ। ধুইকা শুদ্ধ করিয়। রাঁগ্সিবে ৮ তাহান্রে-পুর্ব্বো্ি 
দোষসমুছের নিবৃত্তি হয়। মিঞাসাহেবদের রন্ধনজালায় দেখঃ: যায়, কোনও 

“কাকপলা) 'কেবছায়ও ছাই, (রোপা কাঠ, ..কোধায়ঘ গন .স্ুুধারে1€কাথায়ও 
উচিছ্ট: রেকার, এবং তোথায়ও. 'বা হাড় :ও আগমন গা্ার্থ “প্রিড়িয়া থা । 
*স্বক্ষিকারত কথাই: নাজ ।.. জ্বাজটি এমক জব ছলে. য়-€য়, (কান জধুজ্খাক 
“বাইয়া সে স্থানে; রসিলে' .তাজার মস. হইবার উপক্রম: ম্যায় কীরং, স্বাজটি 
গ্রে 'ভুচন্দিময় হ্ন্গের স্চায়েই "দেখায় 1. -জাল, দবি কেছ কিছ দিক ভিসা 

। কারে; “কা্দিপেবয় দ্বার]) লেপন। কা দেনসজন্ক ':দকে কর) ওজু যত ।. টে 
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পুড়াইয়। সেই অগ্নিতে তামাক খাইলে এবং গৃহের প্রাচীরে গোময় লেপন 
করিলে সম্ভবতঃ মিএাসাহেবদের রন্ধন ও ভোজনশাল। অপবিত্র হুইয়। যাইবে। 

ইহাতে সন্দেহ আছে কি” ? 

(প্রশ্ন )-_রন্ধনশালায় ভোজন করা উচিত, না বাহিরে ভোজন কর। উচিত ? 

(উত্তর )_ উত্তম ও রমণীয় স্থানে ভোজন কর! উচিত। কিন্ত যুদ্ধাদ্দি স্থলে 
অশ্ব ও অন্যান্য যান বাহনের উপর বসিয়া বা ধ্রাড়াইয়। পান-ভোজন কর। 

কর্তব্য। (প্রশ্ন )--কেবল ন্বপন্ধ অম্নঈই কি ভোজন করা উচিত? অন্যের 

হস্তপন্ক অন্ন ভোজন করা কি উচিত নহে? (উত্তর)--আধ্যদিগের ঘার! শুদ্ধ 

রীতি অনুসারে প্রস্তত অন্ন আর্ধ্যদিগের সহিত ভোজন করিতে কোন দোষ নাই। 
কারণ ব্রাঙ্ষণবর্ণের স্ত্রীপুরুষের রন্ধন, লেপন এবং পাত্র মার্ড্রন প্রভৃতি কার্যে 
সময় নষ্ট করিতে থাকিলে বিদ্োম্নতি এবং অন্যান্য শুভগুণের বৃদ্ধি কখনও হইতে 
পারে না। দেখ! মহারাজ যুধিস্টিরের রাজনুয় যজ্ছে পৃথিবীর রাজস্যাবর্গ ও 
খধি-মহধিগণ আগমন করিয়াছিলেন। তীহার। সকলে একই রন্ধনশাল1 হইতে 
ভোজন করিয়াছিলেন। যখন খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি মতমতাস্তর প্রচলিত 

হইল, তখন হইতে আঁধ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে বৈরভাব ও বিরোধ 
হইতে লাগিল। তাহারাই মদপান এবং গোমাংস প্রভৃতি ভোজন স্বীকার 

করিল। (মেই সময় হইতে ভোজনাদিতে গোলযোগ উপস্থিত হইল। দেখ! 

আধ্যাবর্তদেশীয় নৃপতিগণ কাবুল, কান্দাহার, ইরাণ, আমেরিকা এবং ইউরোপ 

প্রভৃতি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মান্ত্রী এবং উলোপী প্রভৃতিকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি কৌরৰ ও পাগুবদিগের সহিত পান-ভোজন 
করিতেন। তীহার্দের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। কারণ সেই সময়ে 

সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র বেদোক্ত মত প্রচলিত ছিল এবং তাহাতেই সকলের 
নিষ্ঠা ছিল। সকলেই পরস্পরের স্তখ-ছুঃখ ও লাভ-ক্ষতি নিজের মনে 
করিতেন। তখনই পৃথিবীতে ন্থুখ ছিল। এখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী 
হওয়াতে ছুঃখ ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার নিবারণ কর! বুদ্ধিমান্দিগের 

কর্তব্য । পরমাত্মা সকলের মনে সত্য মতের এমন অস্কুর রোপণ করুন, যেন 

মিথ্য! মত শীত্রই বিলুপ্ত হয় এবং বিহম্মগুলী বিচার পূর্ধবক বিরোধ পরিত্যাগ 
করিয়। আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারেন। 

আচার-অনাচার ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে যকিঞ্চিৎ লিখিত হইল । এই দ্বশম 

সমুল্লাসের সহিত এই গ্রন্থের পুর্ববার্ধ সম্পূর্ণ হইল। এ সকল লমুল্লাসে বিশেষ 
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খণ্ন-মগ্ডর লিখিত হয় নাই। কারণ এই যে, যতদিন মনুস্ত সত্যাসত্যের 
আলোচনার কিছ্চিত সামর্থ্য অর্জন না করে, ততদিন পর্যন্ত সে শুল ও নৃ্ষ 

খগুনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এইজন্ সকলকে সত্যাসত্য বিষয়ের 

উপদেশ দানের পর উত্তরার্দে অর্থাৎ পরবর্তী চারি সমুল্লাসে বিশেষ খগুন-মণ্ডন 
লিখিত হইবে। এই চারি সমুল্লাসের মধ্যে প্রথম মমুল্লাসে আরধ্যবর্তীয় মত- 
মতাস্তরের, দ্বিতীয় সমুল্লাসে জৈন মতের, তৃতীয় সমূল্লাসে গ্রীষ্জান মতের এবং 
চতুর্থ সমুল্লাদে মুমলমান মতের খণ্ুনমণ্ডন লিখিত হইবে। চতুর্দাশ সমুল্লাসের 
অন্তে ম্বমতও লিখিত হইবে। বিণেষ খগুন-মগুন দেখিতে চাহিলে উক্ত চারি 

সমুলাসে দ্রইব্য। অবশ্য পূর্ববর্তী দশ নমুল্লাসেও স্থলবিশেষে সাধারণভাবে 
যকিঞ্চিং খগুন-মগুন করা হইয়াছে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক 

্যায়ৃষ্টি সহকারে চতু্দিশ সমুল্লাস 'পাঠ করিবেন, তাহার আত্মায় সত্যার্থের 

প্রকাশ হইবে এবং তন্থারা তিনি আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্ত 
ধিনি হঠকারিভা, ছুরাগ্রহ এবং ঈর্ধ্যা সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ 

করিবেন তাঁহার পক্ষে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া! অত্যন্ত কঠিন। 
স্থতরাং যিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিচার করিবেন না, তিনি ইহার 

অভিগ্রায় বুঝিতে ন! পারিয়া হাবুডুবু খাইবেন।. সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া 
সত্য গ্রহণ ও অনত্যবজ্জন পুর্ববক পরমানন্দ লাভ করা! বিদ্বান্দিগের কর্তব্য । 

(সইরূপ গণগ্রাহী পুরুষই বিদ্বান্ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফলগ্রাপ্ত হন ও 

আনন্দিত থাকেন। 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরম্বতীস্বামিকৃতে মঙ্যার্থ-প্রকাশে ম্বৃভীষাবিভূষিতে 
আচারাইনাচার ভক্গ্যাহতক্ষ্যনিষয়ে দশম: সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ১০। 

সমাপ্ডো হয়ম্পুর্বার্ছাঃ॥ 



শুভ্ভুল্পাভ৪ 

ঃ অনুভূমিকা (১) 

গিনি দারা গর গাগা গাদা রিনি (রা ৪ গা চা দি 

ইহা প্রমাণসিন্ধ যে, পাঁচ সহত্মর বশুসর পুর্বেব বেদ-মত ব্যতীত অন্য কোন 

মত ছিল না । বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিদ্ভার অবিরুদ্ধ। বেদের প্রভাব লুপ্ত 

হওয়াতে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে এবং ইহাতেই পৃথিবীতে অবিষ্ভান্ধকার বিস্তৃত হয়। 
ফলে মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রমবুক্ত হয় এবং ধাহার মনে যেরূপ চিস্তার উদয় হইল, তিনি 

তন্্রপ মতই প্রচলিত করিলেন। এ সকল মতের মধ্যে (8) চারিটিই অর্থ 

বেদববিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমান মত অস্য সমস্ত মতের মুল। 
এ সকল মত ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে । এখন 
এই চারি মঙ্জের শাখা এক সহশ্মের কম নহে। যাহাতে এ সকল মতাবলম্থীর, 
তাহাদের শিষ্গণের এবং অন্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার করিতে অধিক 

পরিশ্রম ন৷ হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়া! এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । এই গ্রস্থে যে 

সকল সত্যমতের মণ্ডন ও অসত্য মতের খণ্ডন কর। হইয়াছে, তাহ! সকলের 

জানা আবশ্যক মনে করিয়াছি । এ বিষয়ে আমার বিষ্যাবুদ্ধি অনুলারে পুর্বেবাক্ত 

চারি মতের মুলগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া বশুদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা সকলের 
নিকট নিবেদন কর! সঙ্গত মনে করিয়াছি। কারণ গুপ্ত বিজ্ঞানের পুনঃপ্রান্তি 
সহজ নহে। পক্ষপাত পরিত্যাগ পুর্ববক এই গ্রস্থ পাঠ করিলে কোন্ মত 
সত্য ও কোন্ মত অসত্য, তাহ! সকলেই জানিতে পারিবেন। তাহার পর 

স্ব স্ব উপলব্ধি অনুসারে সত্যমত গ্রহণ ও অসত্য মত বর্জন করা সকলের পক্ষে 

সহজ হইবে। ইহাদের মধ্যে পুরাণার্দি গ্রন্থের শাখ! শাখান্তর রূপ মতান্তর আধ্যাবর্ত 

দেশে প্রচলিত হইয়াছে । ইহাদের দোষ-গুণ সংক্ষেপে ১১শ সমুল্লাসে প্রদশিত 
হইতেছে | যদ্দি আমার এই কার্য দ্বারা কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া 
কেছ মনে না করেন, তবে তিনি যেন বিরোধও না করেন। কারণ 
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কাহারও অনিষ্ট করা, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেড 
নহে কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণরদ করা ও করান আমার .উদ্দেশ্য। এইরূপ 
্যায়দৃষ্টি সহকারে কার্য করা সকলের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মনুষ্যন্ম 
সভ্যাসত্য নির্ণয় করিবার ও করাইবার জঙ্য, বাঁদবিবাদ কর! ও করাইবার জঙ্ক 
নহে। এই মত-মতান্তরের বিবাদ বশতঃ জগতের যে-সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, 
ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তাহা পক্ষপাতরহিত বিদ্বানেরা জানিতে পারেন। যতদিন 
মানবজীতির মধ্যে মিথ্যা মত-মতীস্তরের বিরোধ দুর না হইবে, ততদ্দিন পর্য্স্ত 
পরস্পরের মধ্যে আনন্দ থাকিবে না। যদ্দি আমরা সকলে বিশেষতঃ বিদ্বানেরা, 

ঈর্যা-ছেষ পরিত্যাগ ও সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া, সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন 
করিতে ও করাইতে ইচ্ছ। করি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নছে। 

ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্বানূদ্দিগের বিরোধই সকলকে বিরোধ-জালে আবদ্ধ করিয়। 

রাখিয়াছে। যদি তাহারা কেবলমাত্র স্বার্থসাধনে তশপর না হুইয়। সকলের 

প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা! করেন, তবে এখনই মতের এঁক্য হইতে পারে। 

ইহার উপায় এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে । সর্বশক্তিমান পরমাত্ধ। 
সকল মনুষ্যের আত্মায় একমত হইবার উৎসাহ প্রদান করুন। 

অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বররশিরোমণিষু ॥ 



শুল্জ্ল্সাভু 

অখৈকাদশসমুলাসারস্তঃ 

অথাহুহ্র্ষযাবর্তীয়মভখণ্ডনমগ্ডন বিধ্াস্যাসঃ 

এখন আধ্যাবর্তদদেশের অধিবাসী আধ্যদিগের মতের খণ্ডন মণ্তন কর হইবে । 

পৃথিবীতে আধ্যাবর্তের হ্যায় অপর কোন দেশ নাই। এইজন্য এ দ্বেশের নাম 
স্বর্ণ ভূমি। কারণ এই দেশেই স্ব প্রভৃতি দত্ব উৎপ্র হইয়া থাকে । এই 
নিমিস্ত আধ্যগণ স্যষ্টির আদিতে এই দেশেই আপিয় বাস করিয়াছিলেন। আমরা 

স্ষ্টিপ্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম আধ্য এবং আর্যেতর 
মন্ুষ্যের নাঁম দন্থ্য | পৃথিবীর সকল দেশই এ দেশের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং 
মনে করে যে, স্পর্শমণির কথ। যাহ শুন। যায় তাহ। মিথ্য?, কিন্ত আধ্যাবর্তই 

যথার্থ স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শনাত্রই লৌহরূপ দরিদ্র বিদেশী স্বণ অর্থাৎ ধনাঢ্য 
হুইয়! উঠে। 

এতদেোশপ্রসুতস্থা সকাশাদগ্রজম্মনঃ | 

স্বং ন্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পুথিব্যাং সর্ববমানবাঃ ॥ (মনু ২। ২০) 

স্্তি হইতে আরম্ত করিয়া পাঁচ সহস্র বুসর পুর্ব পর্য্যন্ত, আধ্যদ্দিগের সার্বভৌম 
চক্রবর্তী অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বেবাপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। নন্যান্থ দেশে মাগুলিক 
অর্থাত ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। কোৌরব-পাগুব পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্য ও 

প্রজাবর্গ এতদেশীয় রাজ্য ও রাজশাসন মান্ট করিতেন। শ্ষ্টির আদিতে রচিত 

মন্থুস্থৃতিই তাহার প্রমাণ। এই আর্্যাবর্তদেশপ্রনূত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিদ্বান্দিগের 

দিকট হইতে ব্রাহ্ষাণ-ক্ষত্রিয়-নৈশ্য-শুজ্র, দন্থ্য এবং শ্রেচ্ছাদি পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য 
স্ব স্ব যোগ্য বিদ্যা ও চরিত্র শিক্ষা করিতেন। মহারাজ যুধিঠিরের রাজসুয় যর 

ও মহাভারতের যুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য এতদেলীয় রাজ্যাধীন ছিল। শোন! চীনের 

তগন্নত, আমেরিকার বক্রবাহন, ফুরোপের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জজারের চক্ষুর 

৩৯ 



২৯৮ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

চ্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ইউনান্ ব। গ্রীক নামধেয় যবন এবং ইরানের শল্য প্রভৃতি 
রাজস্থবর্গ রাজনুয় যজ্জে এবং মহাভারতের যুদ্ধে আদিষ্ট হইয়া আগমন 
করিয়াছিলেন। রঘুবংশের রাজত্বকালে রাবণও এদেশের অধীন ছিল। রামচন্দ্রের 

সময়ে রাবণ বিসজ্রোহী হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে দগ্ডদান করেন এবং তাহাকে 

রাজাচ্যুত ও বিনাশ করিয়। তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্যদ্ান করেন। 

ত্বায়স্তব রাজা হইতে আরন্ত করিয়া পাগুব পধ্যস্ত আধ্যদ্িগের চক্রবর্তী রাজ্য 

ছিল। তাহার পর আর্ধাগণ পারস্পরিক বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়। বিনষ্ট হইয়াছেন। 
কারণ, পরমাত্মার স্থিতে দান্তিক, অন্যায়কারী এবং বিদ্াহীনদিগের রাজ্য দীর্ঘবাল 
স্থায়ী হয় না। জগতে ইহ! স্বাশাবিক প্রবৃত্তি যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর ধন: 

হইলে আলস্য, পুরুষকারের অভাব, ঈর্ষণ-দ্বেষ, বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদ বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়। তাহাতে দেশে বিদ্যা ও সুশিক্ষা নষ্ট হয় এবং ছুণ্তণ ও তৃষ্টব্সন বদ্ধিত 
হয়। ফলে মগ্ঘ-মাংসসেবন, বাল্য-বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি 

পায়। বখন যুদ্ধবিভাগে যুদ্ধনিছ্া/ কৌশল এবং সৈম্যবল এতদুর বৃদ্ধি পায় যে, 
পৃথিবীতে অপর কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে ন! তখনই তাহার্ধের মধ্যে 
পক্ষপাত ও অভিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ায়ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এইপকল 

দোষ ঘটিলে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় অথনা অধিকতর 
শক্তিশালী কোন নিম্ন বংশোশ্পন্ন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই রাজাকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী ও গোবিন্দ সিং মুললমান সাআজ্যের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া এইভাবে মুসলমান সাস্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়।ছিলেন। 

অথ কিমেতৈর্ববা পরেহম্যে মহাধনুর্ধরাশ্তক্রবর্তিনঃ কেচিৎ স্ুদ্যু্ 
ভূরিছ্যুনেন্দরছ্যন্গ কুবলয়াশ্ব যৌবনাশ্ব বন্ধমযশ্বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাহম্বরীষ 
ননক্ত, সধ্যাতি বধাত্যনরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্ত ভরত প্রতৃতয়ে। 
রাজানঃ। নৈক্র্যপনিঃ প্রৎ ১। খং ৪ ॥ 

এই সব প্রামাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের যুগ 
পথ্যস্ত আধ্যকুলেই সার্বভৌম চতক্রবস্তাঁ নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এখন 
হুর্তাগ্য বশত তাহাদের সম্তানগণ রাজ্যত্র্ট হইয়া বিদেশীয়দিগের পদাক্রাস্ত 
হইভেছেন। এখানে যেমন সুছ্যন্ন, ভূরিছ্যন্, ইন্দ্রহ্া্স, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, 
বন্ধ-শ্ব। অন্থপতি, শশবিন্দুঃ হরিশ্চন্দ্র, অন্থরীষ, ননভ্ত,ং সধ্যাতি, য্যাতি, 
জআনরণ্য, অন্ষসেন, মরুত্ত এসং ভরত সার্বভৌম অর্থাৎ সর্ধদেশ প্রসিদ্ধ 



একাদশ সমুল্লাস ২৯৯ 

চক্রবস্তা রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্থায়ন্তব প্রভৃতি চক্রবর্তী 
রাজা(দিগের নাম মনুস্থৃতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। 
ইহ] মিথ্য। মনে কর! অজ্ঞান ও পক্ষপাতীর কাধ্য ৷ 

(প্রশ্ন )-_-আগ্নেয়ান্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্ভার কথ। লিখিত আছে, এ সকল 
সত্য কি? সেই সময়ে কামান এবং বন্দুক ছিল কি ন1? (উত্তর )--এই 
সকল যে ছিল তাহ। সত্য ; কারণ এ সকল পদার্থবিদ্যা দ্বার সম্ভব । (প্রশ্ন )--. 

এসকল কি দেবতার্দের মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইত? ( উত্তর)--না, যে সব 

বাক্য অস্ত্রশ্্রকে কাধ্যকরী করিত, তাহ! ছিল মন্ত্র” অর্থাৎ বিচার। ইহা 

দ্বারাই তাহা কার্যকরী করিত ও প্রচলন করিত। মন্ত্র” শব্দমূলক বলিয়া 
তাহা দ্বারা কোন দ্রব্য উত্পন্ন হয় না। যদ্দি কেহ বলেষে, মন্ত্রত্বার অগ্সি 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই মন্ত্র জপ করে তাহার হৃদয় ও 

জিহব। ভন্মীভৃত হইবে। ফলে দে শক্রকে বিনষ্ট করিতে গিয়া স্বয়ং 
বিনষ্ট হইবে। অতএব বিচারের নাম মন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ, রাজকার্য্ের 
বিচারকর্তীকে “রাজমন্ত্রী” বল! হয়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথমে যাবতীয় 
সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। পরে সেই জ্ঞান কার্যে প্রয়োগ করিলে, বহুবিধ পদ্দার্থ 
এবং কলা-কৌশল উৎপন্ন হইয়। থাকে । যদি লৌহের বাণ অথবা গোলা 
নিশ্নাণ করিয়। তন্মধ্যে এমন কোন পদার্থ রাখ। হয় যে, উহার সহিত অগ্নি 

সংযোগ করিলে বায়ুতে ধুম বিস্তৃত হয় এবং হৃর্্যকিরণ কিংবা! বায়ু সংস্পর্শে 
অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, তবে তাহাকে আগ্নেয়াজ্ কহে। তাহা নিবারণ করিতে 

ইচ্ছ। করিলে, তাহার উপর বারুণান্ত্র প্রয়োগ করিবে। যেমন কেহ আগ্নেয়ান্ত 
প্রয়োগ করিয়া শক্রসেনা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছ। করে, সেইরূপ সেনাপতি নিজ 

সেনার রক্ষার্থ বারুণান্ত্র দ্বার আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রিয়া নিবারণ করিবে। বারুণাস্ত্ 

এইরূপ ভ্ত্রব্সংযোগে নিশ্মিত হয় যে, বায়ুস্পর্শ মাত্রই তাহার ধুম মেঘ হইয়া 
তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং অগ্নি নির্ববাপিত করে। সেইরূপ 

নাগপাশ অন্ত্র শক্রর উপর প্রয়োগ মাত্রই তাহার অঙ্গ দৃঢ়তাবে বদ্ধ করিয়! 

ফেলে। সেইরূপ মোহনান্ত্র নামে অপর একটি অস্ত্রে মাদকদ্রব্য নিক্ষেপ 

করিলেই তাহার ধূম লাগিব! মাত্র সমস্ত শত্রসেনা নিপ্ত্রিত অথবা মুচ্ছিত হইয়। 
পড়ে। এইরূপ ববিধ অগ্র-শগ্্প ছিল। ইহ! ছাড়া তার, সীসক অথবা আগ্য 

কোন পদার্থ হইতে বিহ্যৎ উৎপন্ন করিয়া শত্র বিনাশ কর হইত। তাহাকে 

আগ্রের়াক্জ এবং পাশুগত অস্ত্র বলা হইত। 



৬৩৪০৩ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

“কামান” এবং “বন্দুক” অগ্যদেশীয় ভাষার শব্দ, সংস্কৃত এবং আর্ধ্যাবর্তীয় 
ভাষার নছে। কিন্তু বিদেশীয়গণ যাহাকে “কামান” এবং প্বন্দুক” বলে 

২স্কতে এবং ভাষায় তাহাকে “শতত্দী” ও দতুশুপ্তী” বলে। ধীছারা সংস্কৃত বিস্তা 
অধ্যয়ন করেন নাই, তাহার! জমে পতিত হইয়া যা! তাহা লিখেন ও বলেন। 

বুদ্ধিমান লোকেরা তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যত প্রকার 
বিভ্ভা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে, এঁ সমস্ত আর্ধযাবর্ত হইতে মিশরীয়গণ, 
মিশরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ, গ্রীকদের নিকট হইতে রোমকগণ, 

রোমকদিগের নিকট হইতে অন্যান্ত যুরোপীয় দেশে ও যুরোপ হইতে 

আমেরিক। প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছে। 

এখন পর্য্যস্ত আর্য্যাবর্তে সংস্কতের যত প্রচার আছে, অন্ত কোন দেশে তত 

নাই। কেহ কেহ বলে যে, জান্মানীতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার আছে এবং 

মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, অন্ক কেহ তত করেন নাই। 
ইহা কেবল কথার কথা। কারণ “যন্মিন দেশে দ্রমে৷ নাস্তি তত্রৈরণ্োহপি 

ক্রমায়তে” অর্থাৎ যে দেশে কোন বুক্ষ নাই, সে দেশে এরগুকেই বুহৎ বৃক্ষ 

ৰলিয়। মানিয়া লওয়া হয়। সেইরূপ যুরোপে সংস্কৃতের প্রচার না থাকাতে 

জাম্নীনগণ এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত্সামান্য যাহ। পাঠ করিয়াছেন তাহাই 

সে দেশের পক্ষে অধিক। কিন্তু আধ্যাবর্তের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিলে সংস্কৃতে 

স্বাহাদের পাণ্ডিত্য নগণ্য মনে হইবে। কারণ আমি জান্মানদেশবাসী 

জনৈক পপ্রিন্সিপালের” পত্র হইতে জানিয়াছি যে, জান্মানীতে সংস্কৃতভাঘায় 

লিখিত পত্রের অর্থ করিতে পারেন, এমন লৌকও নিতান্ত বিরল। মোক্ষমুলর 

সাহেবের সংস্কত-সাহিত্য ও কিঞ্চিত বেদ-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমি জানিতে 

পারিতেছি যে, তিনি নানা স্থলে আধ্যাবস্তাঁয় টীকাকারদিগের টীক। দেখিয়া! যেমন 

তেমন করিয়া একট] কিছু লিখিয়াছেন। উদ্াহরণম্বরূপ, “ধুঞ্জস্তি ব্রপ্মমরূষং 
চরস্তং পরিতস্থৃষঃ। রোচস্তে রোচন। দিবি” ॥ (খক্ ১৬১) ॥ তিনি এই মন্ত্রে 

অশ্ব অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্ধ্য যে সূর্ধ্য অর্থ করিয়াছেন, তাহা ইহ অপেক্গ 
উত্তম। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাক্মা। ইহ] মত্প্রণীত “ঝথেদা দ্রিভাব্যভূমিক।” 
গ্রন্থে জ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থে এই »ন্ত্রেরে অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । সংস্কৃতে 

জার্্মানদেশের ও মোক্ষমুগর সাহেবের পাগ্ডিত্য কতদুর তাহ! এই দৃষ্টান্ত 
হইতেই বুঝিতে পার! যাইবে। ইহা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে বত বিস্তা ও 
যত মত প্রচারিত হইয়াছে, এ সকল আধ্যাবর্ত দেশ হইতেই হইয়াছে। দেখঃ 
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“জাকালকপট” * নামক ফরাসী দেশীয় জনৈক সাহেব তগ্প্রণীত *বাইবেল্-ইন্- 
ইগ্ডিয়া” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আর্ধ্যাবর্ধ সমস্ত বিষ্তা ও কল্যাণের ভাগ্ডার। 

সমস্ত বিষ্ভা ও সমস্ত মত এই দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমেশ্বরের 

নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, “হে পরমেশ্বর ! পুর্ববকালে আধ্যাবর্ত যেরূপ উন্নত 
ছিল, আমাদের দেশকেও সেইরূপ করুন”। তীহার লেখ উক্ত গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য। 

সম্জাটু দ্ারাশিকোহও নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় যেমন 

পুর্ণ বিষ্া আছে, তন্রপ অন্ত কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের অনুবাদে 

লিখিতেছেন,--"আমি আরবী প্রভৃতি অনেক ভাব। অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্ত 

তাহাতে আমার মনের সংশয় দুর হয় নাই এবং আমি আনন্দ পাই নাই। 
যখন সংস্কত পড়িলাম ও শুনিলাঁম, তখন নিঃসংশয় হইয়া! পরমানন্দ লাভ 

করিলীম।” কাশীর মানমন্দিরে শিশুমার চক্র দেখ। ইহার সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ 
না থাকিলেও, ইহা কেমন সুন্দর! ইহার দ্বারা আজ পধ্ন্তও খগোলের 

অনেক বৃত্তান্ত জান। যায়। যদ্দি “জয়পুরাধীশ সবাই” ইহার সংরক্ষণ এবং ভগ্ন 

অংশগুলির পুননিন্দাণ করেন, তবে অতি উত্তম কাধ্য হইবে। মহাভারতের যুদ্ধ 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এমন আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত এদেশ 
তাহার পূর্ববাবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। ভাই ভাইকে হত্য। করিলে 

যে সর্বনাশ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ ॥ (বৃদ্ধ চাণক্য, অত ১৬1১৭ )। 

ইহা। কোন কবির বচন। বিনাশকাল নিকটবস্তাঁ হইলে বুদ্ধি বিপরীত হুইয়। 
থাকে। তাহাতে মনুষ্য বিপরীত কাধ্য করে। কেহ সরলভাবে বুঝাইলেও 

সে বিপরীত বুঝে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বুঝে । বনু গ্রসিদ্ধ বিদ্বান, রাজা- 

মহারাজা এবং খষি-মহধিগণ মহাভারতের যুদ্ধে অন্য দ্বারা নিহত হুইয়াছিলেন 
এবং অনেকে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে বিষ্ভা ও 

বেদোক্ত ধর্মের প্রচার নষ্ট হুইয়! যায়। সকলে পরস্পর ঈধ্যা-ছেষ এবং 

দম্ত প্রকাশ করিতে থাকে। সেই সময়ে যিনি শক্তিশালী হইলেন, তিনিই 

দ্বেশকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে আধ্যাবর্তে সর্বত্র 

খণ্ড খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সে-অবস্থায় দ্বীপ-দ্বীপাস্তরের রাজ্যব্যবস্থা' কে 
করে? রাহ্মণ বিষ্তাহীন হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট এবং শুজ্সগণ যে বিদ্্যাহীন হইবে 

2৯০০০ সত | আপ শী পিপীসপাপিপসিবাজ৪৮ আচ শত ৮৮ সর. ৬ ০৬. ০০৫০০ ৯০১ এস পন পাপ 

মূলে লগোলুষকার ছিল। 
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সে বিষয়ে বলিবার কি আছে? পরম্পরাক্রমে অর্থনহিশ বেদাদি শাস্ত্র পাঠ 

করিবার ষে প্রথা ছিল, তাহাও লুপ্ত হইল । ব্রাক্ষণগণ কেবল জীবিকার্থ যাহ 

পাঠমাত্র করিতেন, তাছাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে শিক্ষ। দিতেন না। গুরু বিগ্ভাহীন 
হইল ; ছলনা, কপটত। এবং অধর্ম্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ব্রাঙ্গণগণ ভাবিলেন যে 

নিজেদের জীবিক! উপাঞ্জনের ব্যবস্থা! করিতে হইবে। ন্ুতরাং তাহারা সকলে 
সহমত হুইয়! স্থির করিলেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভভৃতিকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে 

লাগিলেন, “আমরাই ত তোমাদের পুজ্য দ্বেব। আমাদের সেবা ব্যতীত তোমাদের 

স্বর্গ অথব! মুক্তিলাভ হইনে না। আমাদের সেবা না করিলে তোমর! ঘোর নরকে 
পতিত হুইবে”। সর্ববমান্ত বেদ এবং খষি মুনিদিগের শাস্ত্রে লিখিত ছিল যে, 

পূর্ণবিষ্ত ধার্শিকদিগের নাম ব্রাহ্গণ। কিন্তু সেই নাম মুর্খ, বিষয়াসত্ত, কপট, লম্পট 
এবং অধান্মিকদিগের উপর অরোপিত হইল । ভাল! আগ্ত বিপ্বান্দিগের লক্ষণ কি 

এ সকল মুর্খের মধ্যে কখনও ঘটিতে পারে ? যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যজমান 
২স্কৃত বিভ্ভায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেন, তখন তাহাদিগের নিকট যে সকল অলীক 

গল্প বল। হইত, সেই সকল হতভাগ! তাহ! বিশ্বাস করিত। তখন এই নামমাত্র 

ব্রাঙ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। তাহারা সকলকে নিজেদের 
বাগ্জালে জড়িত করিয়া বশীভূত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন-_ 

ব্রহ্মবাক্যং জনার্দনঃ ॥ 

অর্থাৎ ব্রাক্ষণের মুখ হইতে যে কোন বাক্য নির্গত হয়, তাহ! যেন সাক্ষাৎ 

ভগবানের মুখনিঃস্যত। যখন জ্ঞানান্ধ অথচ ধনাঢ্য জত্রিয়াদি শিষ্য জুটিতে 
লাগিল, তখন তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ যেন বিষয়ানন্দের উপবন প্রাপ্ত হুইল । 

তাহারা ইহাও ঘোষণ। করিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট বন্ত সব ব্রাহ্মণের জঙ্য 
অর্থাৎ তাহারা গুণ-কর্ম্-স্বভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্গণাদি বর্ণব্যবস্থা নষ্ট 
করিয়া জন্মের ভিত্তিতে স্থাপন করিল। তাহারা যজমানদিগের নিকট হইতে 
মৃতকের দান পধ্যস্ত গ্রহণ করিতে আরন্ত করিল। যাহার যেমন ইচ্ছা, সে 

সেইরূপই করিতে লাগিল ; এমন কি তাহার! বলিল, “আমরা ভূদেব, আমাদের 
সেবা ব্যতীত কেহ দেবলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না”। তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 

করা আবশ্যক, “তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমার্দের কাধ্য ত 

ঘোর নরকভোগের উপযুক্ত । তোমরা কৃমি, কীট, পতঙ্গাদি হইবে । তখন 

তাহার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া “আমরা যদ্দি শাপ দিই, তবে তোমাদের 
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সর্বনাশ হইবে। কারণ শান্পসে লিখিত আছে এব্রহ্ষপ্্রোহী বিনশ্যতি” অর্থাৎ 

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী তাহার সর্বনাশ হইয়া থাকে । অবশ্য ইহা! সত্য যাহারা 
পুর্ণবৈদজ্ঞ, পরমাত্মার জ্ঞাতা, ধর্াত্বা! ও সমস্ত জগতের হিতকারী পুরুষদিগের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পৌধণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে কিন্তু যাহার! 

প্রকৃত ব্রাক্মণ নহে, তাহাদের ব্রাঙ্ণ নাম হইতে পারে না এবং তাহারা 

সেবার উপযুক্ত নহে । 

(প্রশ্ন )--তবে আমর! কি? (উত্তর)--তামরা “পোপ” । (প্রন). 

পোপ” কাহাকে বলে? (উত্তর )--রোমান ভাষায় জোষ্ঠ এবং পিতার নাম 
“পোপ” কিন্তু এখন যাহার! ছলনা ও কপটত। দ্বারা অপরকে প্রতারিত করিয়া 

স্বার্থসিদ্ধি করে তাহাদিগকে “পোপ” বলে। 

(প্রশ্ন )--আমরা ত ব্রাহ্ধণ এবং সাধু; কারণ আমাদের পিতা ব্রাক্মণ, 

মাতা ব্রাহ্ষনী এবং আমরা অমুক সাধুর শিষ্য । ( উত্তর )--ইহা সত্য । কিন্তু শোন 
ভাই! পিত৷ ব্রাহ্ধণ ও মাত ব্রাহ্মণী হইলে এবং স্বয়ং কোন সাধুর শিষ্য হইলে 
কেহ বর্ষণ অথবা সাধু হইতে পারে না কিন্তু ধাহারা পরহিতকারী তাহার! 
নিজ গুণকণ্ম্ম তান দ্বারাই ব্রাহ্মণ এবং সাধু হইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, রোমের 
পোপ তাহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, “তোমরা যদ্দি তোমাদের পাপ আমার 

নিকট প্রকাশ কর, তবে ক্ষমা করিয়া দ্িব। আমার সেবা ও আমার 
আদেশ ব্যতীত কেহই ম্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমর! স্বর্গে যাইতে 
ইচ্ছা! কর, তবে আমার নিকট যত টাকা গচ্ছিত রাখিবে, তত মূল্যের 
সামগ্রী হ্বর্গে প্রাপ্ত হইবে ।” ইহা শুনিয়া যখন কোন জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্য 

ব্যক্তি, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া পৌোপকে প্রচুর ধন দিত, তখন তিনি 

বীশ্ড ও মেরীর ধুপ্তির সম্মুখে দাড়াইয়। হুপ্ডী লিখিয়া দিতেন হে প্রভু 
বীন্ডখৃউ! অমুক ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার জন্থয তোমার নামে আমার নিকট 
লক্ষ মুদ্রা জমা! করিয়া! দিয়াছে। সে ব্র্গে উপস্থিত হইলে তুমি তোমার 
পিতার ন্বর্গরাঙ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র মু্র। মু'ল্যর বাগান বাঁটী, পঞ্চবিংশ সহশ্র 
মুত্ত্া মূল্যের যান বাহন ভৃত্য, পঞ্চবিংশ সহত্র মুক্রার ভোজ্য পানীয় ও 

বস্সাদি এবং পঞ্চবিংশ সহত্সর মুক্ত আত্মীয় স্বজন ভাই বদ্ধু প্রভৃতির 

নিমন্ত্রণের জগ্চ দান করাইবে”। অনস্তর পোপ সেই হণ্ডতী-পত্রের নিম্মভাগে 
স্বাক্চছর করিয়া! তাহার হস্তে দিয়! বলিতেন, «তোমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে 

বলিয়া রাখিবে যে, যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন যেন এই হৃণ্ী-পত্র 
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কবরের মধ্যে তোমার মন্তকের নীচে রাখ! হয়। পরে যখন স্বগাঁয় দূত তোমাকে 
লইয়1 যাইবার জগ্চ উপশ্থিত হইবেন, তখন তিনি সেই হুণ্ী-পত্র সহিত তোমাকে 

স্বর্গে লইয়! গিয়া! লিখিত পরিমাণে সকল সামগ্রী তোমাকে প্রদান করা ইবেন”। 

এখন দেখ ! “পোপ” যেন হ্বর্গের ঠিকাদারী লইয়াছিলেন! ইউরোপে যতদিন 
মূর্খতা ছিল, ততদিন সে দেশেও এইরূপ পোপ লীলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
এখন বিষ্তা। বিস্তারের ফলে পোপের মিথ্যা লীল। বেশী চলে না, তবে নিম্ধুলও 
হয় নাই। 

সেইরূপ জানা আবশ্যক যে, আধ্যাবর্ডেও *পোপ” যেন লক্ষ লক্ষ অবতার 

হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছে । রাজা-প্রজা সকলকে বিদ্তাশিক্ষা এদং 

সগুসঙ্গলাভে বাধা দেওয়া! এবং দ্িবারাত্র তাহার্দিগকে বিভ্রান্ত করা ব্যতীত 

পোপদ্দিগের অন্ক কোন কাধ্য নাই; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহার! 

ছলনা কপটত। প্রভৃতি কুণুমিত ব্যবহার করে, তাহার্দিগকেই “পোপ” বলে। 

ভাহাদিগের মধ্যেও ধীাহারা ধান্মিক, বিদ্বান এবং পরোপকারী, তাহারা যথার্থই 

্রাক্ষণ এবং সাধু। এখন ছল-কপট স্বার্থপর লোকেরা যাহারা সকলকে 
প্রতারিত করিয়া! স্বার্থসিদ্ধী করে “পোপ” শব্দে তাহাদ্িগকেই বুঝিতে 

হইবে এবং সণপুরুষদ্দিগকে ব্রাক্মণ ও সাধু নামে গ্রহণ ফরিতে হইবে। দেখ! 

সদ্ত্রান্ষণ এসং সাঁধু কেহ ন! থাকিলে বেদাদি সত্যশান্গ্রন্থসমুহ স্বরসহিত পঠন 

পাঠন কে করিত এবং কেই বা জৈন, মুসলমান এবং খুষ্টীন প্রভৃতির জাল হইতে 
মুক্ত থাকিয়া! আধ্যদিগকে বেদা্দি সত্যশাস্ত্ে শ্রদ্ধাশীল করিয়। বর্ণা শ্রমে রাখিত ? 
ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যতীত ইহাতে কে সমর্থ হইত? মনু বলেন,__“বিষাদপ্যম্থতং 

গ্রাহম্”-পোপলীলা ত্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া জৈন প্রভৃতি মত হইতে 

নিরাপদ থাকাকে বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত গ্রহণের হ্যায় গুণ মনে 

করিতে হইবে । যজমানগণ বিষ্তাহীন হইলে ব্রাহ্ষণগণ কিঞ্চিৎ পুজা-পাঠ 
শিক্ষা! করিয়া! গরিবিত হইয়া উঠিল। তাহারা একমত হুইয়। রাজন্তবর্গকে 
বলিল ঘে, ব্রাঙ্গণ এবং সাধুগণ দগুনীয় নহছেন। দেখ! প্রকৃত ব্রাহ্ধণ 

এবং সাধুদদিগের সন্বন্ধেই “ব্রা্ষণে। ন হত্তব্য£৮ “সাধুর্নহস্তব্য১- ঈদৃশ 
বচনগচলি পোপগণ নিজেদের সম্বন্ধে আরোপ করিল। তাহার! খধি-মুনিদিগের 

নামে মিথ্যা বচনপুর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়৷ তাহাদিগকে গুনাইতে লাগিল 
এবং প্রপিক্ধ খধি-মহধিপ্িগের নাম লইয়া নিজেদের উপর হইতে দৃগু-ব্যবস্থা 
রহিত করিল। অনম্তর তাহারা যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ত করিল। 
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এইরূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত হইল যে পোপদ্বিগের আজ্ঞা ব্যতীত 
কেহ যেন শয়ন, উখান, উপবেশন, যাতায়াত এবং পান-ভোজনাদিও 
করিতে না পারে। তাহার! নৃপতিদিগের মনে এমন ধারণ বদ্ধমূল করিল 
যে “পোপ”সংজ্ঞক নাম মাত্র ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিবে, 
তাহাদিগকে কখনও দণ্ড দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে দণ্ুদানের 

ইচ্ছাও কেহ মনে স্থান দিবে ন7া। যখন এইরূপ মূর্খত। উপস্থিত হইল, তখন 
“পোপ”গণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে ও করাইতে লাগিল। মহাভারতের 
যুদ্ধের এক সহত্ম বতসর পুর্ব হইতেই এই বিকৃতির সুত্রপাঁত হইয়াছিল। 

কারণ, এ সময়ে ধষি মুনিদিগের থাকা সন্বেও আলম্য, প্রমাদ এবং ঈর্ষযা-ছেষের 
অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া! ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছিল। সত্যোপদেশের অভাবে 
আর্যাবর্তে অবিষ্যা বিস্তৃত হুইয়) পড়িল এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ 

আরম হইল। 

উপদেশ্টোপদেষ্ট ত্বাৎ তৎদিদ্ধিঃ। ইতরথান্ধপরম্পরা ॥ 
খ্য সু (অ০৭ ৩৭৯৮১ ) ॥ 

অর্থাৎ সহ্পদ্দেষ্ট। থাকিলে ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ ভাল ভাবে সিদ্ধ হইয়! 
থাকে এবং সছুপদেষ্টা ও শ্রোতার অভাবে অন্ধপরম্পরা চলিতে থাকে । 
পুনরায় সপুরুষগণ জন্মিয়৷ সত্যোপদেশ দান করিলে অন্ধপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় 

আলোক পরম্পরা চলিতে থাকে । পুনরায় পৌপগণ তাহাদের পুজা, এমন 

কি তাহাদের চরণ পুজাও করাইতে আরম্ভ করিল এবং বলিল) “ইহাতেই 
তোমার্দের কল্যাণ হইবে” । যখন জনসাধারণ এসকল মেষপালকবৎ মিথ্য 

গুরু ও শিশ্যদ্দিগের বশীভূত হইল, তখন তাহার! প্রমাদ্দ ও বিষয়াসক্তিতে 

নিমগ্র হইয়া গেল। তাহাদের বিষ্ভা-বল-বুদ্ধি-পরাক্রম এবং শৌধ্য-বীর্যাদি 

যাবতীয় গশুভগুণ নষ্ট হইয়া! গেল। অতঃপর তাহার। বিষয়াসক্ত হুইয়া গোপনে 

ম্মাং সেবন করিতে আরম্ত করিল। তাহাদেরই মধ্যে বামমাগা 

আবিভূত হইয়াঃ “শিব উবাচ”, “পার্বত্যুবাচ” এবং “ভৈরব উবাচ”, ইত্যাদি 
লিখিয়। তন্গ্রন্থ রচনা করিল এবং তন্মধ্যে এই সকল বিচিত্র লীলা-খেল। 

সন্নিবিষ করিল-_ 
মছ্ং মাংসং চ মীনং চ মুদ্র! মৈথুনমেব চ। 
এতে পঞ্চ মকারাঃ সুযর্ষ্োক্ষদ! হি যুগে যুগে ॥১।॥ (কালীতন্ত্রাদিতে) | 
৪8০ 
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প্রবৃতে ভৈরবীচক্রে সর্ব বর্ণ দ্বিজাতয়ঃ | 
নিৰৃতে তৈরবীচক্রে সর্ব বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২॥ ( কুলার্ণব তন্ত্র )। 
গীত্বা! গাত্বা পুনঃ গীত্বা যাবৎ পতি ভূতলে । 
পুনরুণ্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ৩ ॥ ( মহানির্ববাণ তন্ত্র )। 
মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরে সর্ববযোনিষু ॥ ৪ ॥ 
বেদশান্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। 
এটৈব শান্তবী মুদ্রা গুপ্ত! কুলবধূরিব ॥ ৫ ॥ ( জ্ঞানসন্কলনী তন্ত্র )॥ 

এই সকল গণুমুর্খ পোপের লীল। খেল৷ দেখ! এই বামমাগিগণ বেদবিরুদ্ধ 
মহাপাপজনক কাধ্যগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল। তাহার! মঞ্ভ, মাংস, 

মীন অর্থাৎ মংস্থা, মুদ্র। ( পুরী, কচুরী, বৃহৎ রুটি প্রভৃতির চর্ববণ, যোনি, পাত্রাধার 

মুক্্।) এবং পঞ্চম মৈথুন অবলম্বন করিয়া সকল পুরুষকে শিব এবং সকল 
স্ত্রীকে পার্বতীতুল্য মনে করে-_ 

অহং ভৈরবস্তং ভৈরবী হযাবয়োরস্ত সম্গমঃ | 

যে কোনও স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক না কেন, এই অর্থশুন্ত বচন পাঠ 

করিয়া সমাগম কর বামমাগিগণ দ্বোষজনক মনে করে না। যে সকল হীনচরিত্রা 
শ্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তাহাদিগকে ইহারা অতি পবিত্র মনে করে। 
শাস্ত্রে রন্বল। স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ। বামমাগিগণ তাহাকেও অতি পবিত্র 
মনে করে। ইহাদের মাথা-মুণ্ডহীন শ্লোক শোন-_ 

রজন্ঘল! পুর্ষরং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী। চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রেজকী 
মথুরা মত ॥ অযোধ্য! পুক্কপী প্রোক্তা ॥ | রুদ্রযাল তন্ত্র ] 

“রজস্বলীর সহিত সমাগম পুঙ্করন্নীনঃ চাগালীর সমাগম কাঁশীষাত্রা, 

চম্মকারিণীর সমাগম প্রয়াগন্সান, রজকীর সমাগম মথুরা যাত্রা জানিবে এবং 

কগ্ররীর সহিত লীলা করিলে মনৈ করিবে অযোধ্য। তীর্থ পর্যটন করিয়া 

আদিলে।” ইহারা মদ্যের নাম “তীর্থ”, মাংসের নাম ৭শুদ্ধি” ও পপুষ্প” 
মতস্যের নাম “তৃতীয়া” ও “জলতুদ্িকা”? মুদ্রার নাম “চতুর্থী” এবং মৈথুনের 
নাম *পঞ্চমী” রাখিয়াছে ॥১॥ এইরূপ নাম রাখিবার কারণ এই যে, অন্য 

কেহ যেন বুঝিতে না পারে। ইহার। নিজেদের “কৌল”, “আর্বীর”* «শান্তব” 
এবং “গণ” প্রস্ভৃতি নাম রাখিয়াছে। যাহারা বামমার্গা নহে তাহাদের নাম ইহার? 
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*কণ্টক'” “বিমুখ” এবং এশুক্বপণ্ড প্রভৃতি রাখিয়াছে। যখন ভৈরবীচক্র হয় 
তখন ব্রাক্ষণ হইতে চাগাল পর্যন্ত সকলের নাম ঘ্বিজ” হয় কিন্তু তৈরবীচক্র 

হইতে পৃথক্ হইবার পর সকলেই নিজ নিজ বর্ণ হইয়! যায় ॥২॥। ভৈরবীচন্রে 
বামমাগিগণ ভূমি অথবা পিঁড়ির উপর একটি বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ অথব! 
বর্ত,লাকার চিহ্ন রচনা করিয়া তহুপরি মগের কলস স্থাপন করে এবং উহার পুজা 
করে। মনস্তর এই মন্ত্র পাঠ করে, ক্রহ্ষশাপং বিমোচয়” ছে মন্ত! তুমি 

্রক্ষার্দির অভিশাপ হইতে মুক্ত হও । যে স্থানে বামমার্গী ব্যতীত অন্ত কেহ প্রবেশ 
করিতে পারে না এইরূপ কোনও এক গ্রপ্ত স্থানে স্্রীপুরূষগণ সম্মিলিত হয়। 

সে স্থানে পুরুষেরা! একটি স্ত্রীলোককে বিবন্ত্রা করিয়! পৃজ। করে। স্ত্রীলোকেরাও 
একজন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়! পুজা করে। অতঃপর কাহারও স্ত্রী, কাহারও 
কন্া, মাতা, ভম্নী এবং পুত্রবধূ প্রস্তুতি সে-স্থানে উপস্থিত হয়। একটি 
পাত্রকে মন্তপুর্ণ করিয়া মাংস এবং বড়! প্রভৃতি একখানি থালাতে সাখিয়া 

দেওয়। হয়। তাহাদের আচাধ্য সেই মদ্পাত্র হস্তে লইয়া! “ভৈরবোহহম”, 
“শিবোহহম্চ। “আমি ভৈরব” “আমি শিব” বলিয়! তাহা পান করে। অনস্তর 
এঁ উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে তাহা পান করে । তখন কাহারও স্ত্রীকে, কোনও 

বেশ্যাকে অথবা কোনও পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার হস্তে তরবারি দিয়! 

স্ত্রীর নাম দেবী ও পুরুষের নাম মহাদেব রাখা! হয় এবং তাহাদের 
উপস্থেন্দ্রিয়ের পুজ। কর! হয় । তখন সেই দেবী অথবা শিবকে মগের পেয়াল! পান 

করাইয়?, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে এক এক পেয়ালা পান করে। €সইরূপ 
পান করিতে করিতে ভ্রমশঃ উন্মন্ত হইয়া! পড়ে । তখন কাহারও ভগ্মী, কন্া অথবা 
মাতা, যে কেহ হউক ন1 কেন, যে যাহার সহিত ইচ্ছা কুকম্দম করে। কখনও 

অত্যধিক মন্ততা হইলে তাহারা পরস্পর জুতা, লাখি, ঘুসী মারামারি এবং 
কেশাকেশি করে। কাহ।রও কাহারও সেই স্থানেই বমন হয়| তখন তাহাদের 
মধ্যে উপস্থিত কোন অধঘোরী অর্থাত যে-ব্যক্তি সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া গণা, 

সে সেই বষি ভক্ষণ করে। ইহাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে-_ 

হালাং পিবতি দীক্ষিতস্ত মন্দিরে স্প্ডো নিশায়াং 

গণিকাগৃহ্ষে। বিরাজতে কৌলবচক্রবর্তী ॥ 
যে ব্যক্তি দীক্ষিত অর্থাৎ শৌগ্ডিকের গৃহে যাইয়! বৌতলের পর বোতল 

মড়পান করে; বেশ্যালয়ে যাইয়া তাহার সহিত কুকর্ম করিয়া শয়ন করে এবং 
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নিলজ্জ ও নিঃশঙ্কতাবে এই সকল কর্ম করে, সে বামমাগীদিগের মধ্যে চক্রবস্তী 
রাজার গায় সর্ব্বোপরি সম্মান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সর্ববাপেক্ষ। অধিক কুকর্ম্মী 
সেই তাহা্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সগুকম্ম করে এবং কুকর্ম হইতে ভীত হয়, সেই 
নিকৃউ। কারণ £-- 

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদ! শিবঃ ॥ 

| জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, শ্লোক ৪৩ ] 

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, যেব্যক্তি লোকলজ্জা, শান্জসলজ্জা, কুললগুডা 
এবং দেশলজ্জা প্রভৃতি পাশে বন্ধ থাকে সেই জীব এবং যে নির্লজ্জ হইয়া 

কুকশ্ম করে সেই সদাশিব। উড্ভীশ তন্ত্রাদিতে এক প্রকার প্রয়োগ লিখিত 

আছে যে, এক গৃহের চতু্দিকে প্রকোষ্ঠ থাকিবে। তন্মধ্যে মঘ্ভের বোতল 
পুর্ণ করিয়া রাখিবে। এক প্রকোষ্ঠ হইতে এক বোতল মগ্ভ পান করিয়া 
দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইবে, সেই প্রকোষ্ঠ হইতে মগ্ভপান করিয়। তৃতীয় প্রকোন্ঠে 
এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে মগ্ভ পান করিয়া চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যাইবে। 
কাষ্ঠব ভূমিতে পতিত ন! হওয়। পর্যন্ত ধড়াইয়।৷ মগ্ পান করিবে। একবার 
মাদকতা কাটিয়া গেলে পুনরায় পুর্বববশ পান করিয়া পতিত হুইবে। 
তৃতীয়বার এইরূপে পান করিয়া পতিত হইবার পর উঠিলে আর পুনর্জন্ম 
হয় না। ॥৩॥ ইহা সত্য যে, এইরূপ লোকের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হুওয়াই 
কঠিন এবং সে বহুকাল পর্যস্ত নীচ যোনিতে নিপতিত থাকিৰে। 
বামমাগীদ্দিগের ভন্রগ্রন্থে নিয়ম আছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত অন্য 
কোন স্ত্রীলোককে ত্যাগ কর। উচিত নহে অর্থাৎ কন্যা অথবা ভগ্নী যেকেহ 

হউক না| কেন, সকলের সহিতই সমাগম করা উচিত। বামমার্গাদিগের 
মধ্যে দশমহাবিষ্ভ। প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মাতঙ্গী বিগ্ভাবিশিষ কেহ বলে, 
“মাতরমপি ন ত্যঞ্জেত৮ অর্থাৎ মাতার সহিতও সমাগম না করিয়া 

ছাড়িবে না॥ 8 ॥ ইহারা স্ত্রী পুরুষের সমাগম কালে এই জপ করে, "আমরা 
যেন দিদ্ধিপ্রাপ্ত হই”। এমন পাগল মহামূর্খ সম্ভবতঃ সংসারে খুবই কম!!! 
যে ব্যক্তি মিথ্য। প্রচার করিতে ইচ্ছা করে, মে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করে। 
দেখ! বামমাগিগণ বলে যে, বেদ, শান্তর পুরাণ সামান্য গণিকাতুল্য। কিন্ত 
তাহাদের শাস্তবী মুত্র। গুপ্ত কুলবধুসদৃশ ॥৫॥ এই কারণে ইহারা বেদবিরুদ্ধ 
মত স্থাপন করিয়াছে । পরে তাহাদের মত বিশেষরূপে প্রচারিত হইলে তাহারা 
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ধর্ততার সহিত বেদের নামেও বামমার্গের লীলা-খেল। ক্রমে ক্রমে প্রচলিত 
করিল। অর্থাৎ_-. 

সৌত্রামণ্যাং স্থরাং পিবেং ৷ প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েম্মাংসম্। 
বৈদিকী হিংসা! ছিংস! ন ভবতি ॥ 
ন মাংসতক্ষণে দোষে! ন মগ্যে ন চ মৈথুনে। 
প্ররৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃতিস্ত মহাফল! ॥ মনু (অণ ৫। ৫৬)॥ 

সৌত্রামণি যজ্জে মঞ্চপান করিবে। ইহার অর্থ এইযে, সৌঙামণি যজ্ঞের 
সোমরদ অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে । “প্রোক্ষিত” অর্থাৎ যজ্জে মাংস- 

ভোজনে দোষ নাই। বামমাগিগণ এইরূপ পাঁমরোচিত বাক্যগুলি প্রচলিত 

করিয়াছে । তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা! কর! উচিত, যদি বৈদিকী হিংস| হিংস| না৷ হয়, 

তৰে তোমার ও তোমার আত্মীয়-্বজনকে বধ করিয়া হোম করা হইলে চিন্তার 

বিষয় কি? মাংসভক্ষণ, মগ্ভপান এবং পরক্ত্রীগমন প্রভৃতিতে দোষ নাই, এরূপ বল 

বালকোচিত। কারণ প্রাণীদিগকে কষ্ট না দিলে মাংস পাওয়া যায় না। বিন! 
অপরাধে কষ্ট দেওয়াও ধর্ম্ন-কাধ্য নহে। মগ্তপান ত সর্বথা নিষিদ্ধ। কারণ, 

আজ পধ্যন্ত বামমার্গীপিগের গ্রন্থ ব্যতীত অন্থ কোন গ্রন্থে ম্ভপানের বিধি নাই, 

অন্ট সর্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ ব্যতীত মেথুনেও দোষ আছে, তাহ! 
নির্দোষ বল! দুষণীয়। এইরূপে মুনিধষিদিগের গ্রন্থে নানাবিধ বচন প্রক্ষিপ্ত 
করিয়। এবং নিজেদের নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক 

যজ্ঞ করাইতেও আরম্ত করিল। এই সকল পশুকে হত্য। করিয়া ছোম করিলে, 

জমান এবং পণ্ড ব্বর্গলাভ করে, এরূপও তাহারা ঘোষণা করিদ। এবিষয়ে ইহা 
নিশ্চিত যে, ইহার! ব্রাঙ্গণগ্রন্থে অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দগুলির 

প্রকৃত অর্থ জানিতে পারে নাই। জানিলে এমন অনর্থ করিবে কেন? 

( প্রশ্ন )--অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি? 

( উত্তর )--এই-সকলের অর্থ এই £-- 

রাষ্ট্রং বা! অশ্বমেধঃ ॥ (শতৎ ১৩১৬৩) 

অন্নট হি গৌঃ ॥ (শতৎ 81৩।১/২৫ ) 
অগ্নির্ব। অশ্বঃ। আজ্যং মেধঃ ॥ ( শতপথ ব্রাহ্ধণে ) ॥ 

অশ্বগবাদি পশু এবং মনুষ্য বধ করিয়া হোম করিবার কথা কোথায়ও নাই। 
কেবল বামমার্গী দিগের গ্রন্থেই এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। বামমাগিগণই এই 
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সকল প্রচলিত করিয়াছে । অন্যান্য গ্রন্থে যে যে স্থলে এসকল আছে, সে সে স্থলে 

বামমার্গীদিগের দ্বারাই প্ররক্িপ্ত হইয়াছে। দেখ! রাজা ম্যায় ও ধশ্মামুসারে 
প্রজাপালন করিবেন ও বিষ্ভাদির দাতা যজমানের ঘ্বতার্দি দ্বার! অগ্লিতে হোম 

করিবেন, ইহাই অশ্বমেধ। অন্ন, ইন্জ্িয কিরণ এবং পৃথিবী ইত্যাদি পবিত্র রাখ! 
গোমেধ। মনুষ্ের মৃত্যুর পর বিধিপুর্ববক তাহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ বলে। 

( প্রশ্ন )--যন্ত্রকর্তী বলেন যে, যজ্ঞ করিলে ষঞ্জমান ও পশু উভয়েই স্বর্গগামী 

হয় এবং হোম করিয়! পশুকে পুনজীবিত করা হয়। এ-সকল কথা সত্য কি না? 
(উত্তর )--ন।। কারণ যাহারা বলে যে ন্বর্গে যায়, তাহাদিগকে বধ করিয়া 

ও হোম করিয়। স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের প্রিয় মাতা-পিতা 

এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে বধ করিয়া হোম দ্বার ব্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয় 
না কেন? অথবা বেদী হইতে পুনরায় জীবিত করিয়া লওয়া৷ হয় না কেন? 
(প্রশ্ন )-_যজ্ঞের সময় নেদ-মন্ত্র পাঠ করা হয়। বেদে এ সকল না থাকিলে 

কোথ। হইতে পাঠ কর! হয়? (উত্তর)--মগ্ত্র কাহাকেও কোথায়ও পাঠ 

করিতে বাধা দেয় না। কারণ, মন্ত্র শব্দবিশেষ। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ এই নহে 

যে পশুকে বধ করিয়া হোম করিবে । “অগ্রয়ে ন্বাহা” ইত্যার্দি মন্ত্রের অর্থ এই যে 

অগ্নিতে হবি এবং পুষ্টিকর ও লন্যান্থ গুণজনক ঘ্ৃৃতা্দি উত্তম পদার্থ দ্বারা হোম 
করিলে বায়ু বৃষ্টি ও জল বিশুদ্ধ হওয়ায় জগতের পক্ষে সুখকর হইয়া থাকে । 
কিন্তু মুর্খেরা এই সত্য অর্থ বুঝিত না, কারণ যাহারা স্বার্থপর তাহার! 

তাহাদের স্বার্থসিছ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না এবং মানে না। “পোপ” 

দিগের এইরূপ অনাচার এবং মৃতকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠান দেখিয়া, 
বেদাদি শাঞ্সের মহাভয়ঙ্কর নিন্দক বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচলিত হইল। 

শুন। যায় যে এদেশে গোরখপুরের একরাজা। ছিলেন। পোপেরা তাহার 

দ্বার। যন্ত করাইয়। অশ্থের সহিত তাহার মহিষীর সমাগম করায় । তাহাতে 

রাজমহিষীর মৃত্যু হইলে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি নিজ 
পুত্রকে রাজ্যদান পুর্ববক সাধু হইয়া পোপদিগের রহস্য প্রকাশ করিতে 
থাকেন। তাহারই অনুগামীরূগে চার্ববাক এবং আভাণক মতের উৎপত্তি হয়। 
এই সকল মতবাদীর। এইরূপ প্লেক রচন৷ করিয়াছিল £--- 

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি | 

হ্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মানন হিংহ্যাতে ॥ ১ ॥ 
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স্বতানামিহ জন্তুনাং শ্রান্ধং চেতৃপ্তিকারণম্। 
গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাখেয়কল্পনম্ ॥ ২ ॥ 

যদ্দি পশু বধ করিয়। অগ্নিতে হোম করিলে পণু স্বর্গে যায়, তবে বজমান 

আপনার পিত৷ প্রভৃতিকে বধ করিয়। ত্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ১॥ যদি 

স্বৃতের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শুর্পণ কর! হয়, তবে বিদেশযাত্রীর পান-ভোজনের জন্য 

পাথেয় লওয়া বুথ। ॥২॥ শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা ম্বৃতের নিকট অন্নজল উপস্থিত হইলে 

কোন জীবিত প্রবাসী ও পথচারীর জন্ গৃহে ভোজ্যসামগ্্রী রন্ধন করিয়া তাহার 
নামে অন্নপাত্র ও জলপুর্ণ ঘটী রাখিয়। দ্রিলে, এঁ সকল তাহার নিকট উপস্থিত 

হয় না কেন? যদি কোন জীবিত ব্যক্তি দুরদেশে অথবা দশ হাত অন্তরে অবস্থান 
করিলেও প্রদত্ত অন্ন আহার নিকট না যায়, তবে অনুপস্থিত স্বৃত ব্যক্তি কিরূপে 

তাহ প্রাপ্ত হইতে পারে? যাহ। হউক, জনসাধারণ তাহার্দের এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ 

উপদেশ মান্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের মতের প্রসার হইতে লাগিল। 

যখন অনেক রাজা ও ভূম্বামী তাহাদের মতকে গ্রহণ করিল তখন “পোপ”গণও 
তাহাদের দ্রিকে আাকৃষ হইল। কারণ যেদিকে টাকা অধিক, তাহারা 
সেই দিকেই যায়। স্ুতরাং তাহার! শীগ্রই জৈনমতাবলম্বী হইতে লাগিল। 

জৈনদ্িগের মধ্যেও অন্যরূপ অনেক পোপ-লীলা আছে । তাহ। দ্বাদশ সমুল্লাসে 

লিখিত হইবে । অনেকে ইহাদের মত স্বীকার করিল বটে কিন্তু পার্ধ্বত্য দেশ, 

কাশী, কান্ঠকুজ্জ, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশের অনেকে জৈন মত স্বীকার করিল ন!। 
জৈনগণ বেদার্থ না জানিয়া বাহিরের পোপ-লীলাকে ভ্রমবশতঃ বেদ মনে 
করিয়া বেদেরও নিন্দা করিতে লাগিল। তাহার] বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, 

যজ্ঞোপবীত এবং ব্রহ্মচধ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানও নষ্ট করিল। যে স্থানে বেদ- 

সম্বন্ধীয় ঘত পুস্তক পাইল, সে সকল নষ্ট করিয়া আধ্যদিগের উপর তাহার! 
রাজ্যশ।সন প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহা দিগগের উপর উত্পাঁতও করিতে লাগিল । 

যখন তাহারা নির্ভর ও নিঃশঙ্ক হইল, তখন ম্বমতাবলম্ধী গৃহস্থ ও সাধক- 

দিগের সম্মান এবং বেদমতাবলম্বীদিগের অপমান করিয়া পক্ষপাতপুর্ববক 

তাহাদিগকে দণ্ড দিতে লাগিল। তাহারা নিজে সুখেন্বচ্ছন্দে থাকিয় 

অহস্কারে স্ফীত হইয়। বিচরণ করিতে লাগিল। জৈনগণ খাবভ্দেব হুইতে 

মহাবীর পর্যত্ত নিজেদের তীর্ঘস্করদ্বিগের বৃহত্ বৃহ মুণ্তি নিশ্মাণ করিয়া 

পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে জৈনদের দ্বার! পাষাণাদ্দি মুত্তির পুজা 



৩১২ সত্যার্থ-প্রকাশং 

প্রচলিত হইল। পরমেশ্বরে বিশ্বাস হ্রাস পাইল এবং লোকে পাধাণাদি 
মুন্তির পুঞ্জায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে আর্ধ্যাবর্তে তিন শত বৎসর ব্যাপী 
জৈন-রান্মত্বের ফলে বেদার্থ-জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। এ সকল ঘটনার 
পর আনুমানিক প্রায় সার্ধ দ্বিসহত্র বসর অতীত হইয়া! গেল। 

পরে দ্বাবিংশ শত বৎসর পূর্বে ভ্রবিড় দেশোস্তব শঙ্করাচার্্য নামক জনৈক 
ব্রাহ্মণ ব্র্ষচরাবলে ব্যাকরণাদি বাবতীয় শানু অধ্যয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলন, 

“হায়! সত্য আস্তিক বেদমত বিলুপ্ত এবং নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়ায় 
বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে । যেকোনও রূপে এই মত নিরস্ত করা আবশ্টক |” 
শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ত করিয়াছিলেনই, জৈন-গ্রন্থসমূহেও তাহার অধ্যয়ন ছিল। 
যুক্তিও তীহার প্রবল ছিল। কিরূপে জৈনদিগকে নিরস্ত করা যাইতে পারে 

এবিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি শ্ির করিলেন 

যে, উপদেশ ও শান্তর বিচার দ্বারা ইহাদ্দিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। 

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিলেন। তখন 

সুধস্থ। উজ্জ্রয়িনীতে রাজ! ছিলেন। তিনি জৈনগ্রন্থ এবং কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থও 
পাঠ করিয়াছিলেন । শঙ্করাচাধ্য উজ্জয়িনীতে. উপশ্থিত হইরা বেদবিষয়ে 
উপদেশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাঁজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে 

বলিলেন, “আপনি সংস্কৃত ও জৈন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এনং আপনি জৈন- 
মত মানেন। এইজন্য আপনার নিকট নিবেদন এই যে আপনি জৈন-পগ্ডিত 

দিগের সহিত শান্স্র-বিচারের ব্যবস্থা বরুন। প্রতিজ্ঞ। এই থাকিবে যে, ধিনি 

পরাজিত হইবেন তিনি বিজেতার মত স্বীকার করিবেন এবং আপনিও বিজেতার 

মত গ্রহণ করিবেন । যদিও ন্ুধম্ব। পৈনমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ- 
পাঠের ফলে তীহার বুদ্ধিতে কিঞ্চিত জ্ঞানালোক ছিল। তজ্জন্ তাহার মন 

পশুত্বে অত্যধিক আচ্ছন্ন ছিল ন।। কারণ বিদ্বানেরা সত্যাসত্যের পরীক্ষা 

করিয়া সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বভভ্বন করিয়া থাকেন। যতদিন রাজ! 

সুধম্বব কোনও প্রমিদ্ধ বিদ্বান এবং উপদেশক প্রাপ্ত হন নাই ততদিন 

পর্যন্ত তাহার মনে এই সংশয় ছিল যে এসকল মত-মতীস্তরের মধ্যে কোন্টি 
সত্য এনং কোন্টি মিথ্যা । শঙ্করাচার্ধযের বাক্য শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দের 
সঠিত বলিলেন, “আমি নিশ্চয় শান্ত্রবিচার দ্বারা সত্যাসত্যর নির্ণয় 

করাইব”। তিনিদুর দুর হইতে জৈনপণ্ডিভদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা 
আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায় শঙ্করাচাধ্যের বেদমত এবং জৈনদের 
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বেদবিরুদ্ধ মত আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষ [ছল বেদম 

স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন এবং জৈনদিগের পক্ষ ছিল ন্বমত-স্থাপন ও বেদমত 
খণ্ডন। কয়েক দিন ধরিয়া শীব্্রবিচার হইল। জৈনদিগের মত ছিল-_স্ৃগ্তিকর্থা 
অনার্দি ঈশ্বর কেহই নাই; জগত ও জীব অনাদ্দি; এই ছুইযের উতুপস্তি ও 
বিনাশ কখনও হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মত ছিল ইহার বিপরীত--অনার্দি- 

সিদ্ধ পরমাত্মাই জগতের কর্তী; জগশ্ড ও জীব মিথ্যা; পরমেশ্বর নিজে মায়! 

দ্বারা জগত নিশ্মাণ করিয়াছেন; তিনিই ধারণ এবং প্রলয়কর্তী; জীব ও 

এই প্রপঞ্চ স্বপ্নব₹। পরমেশ্বর স্বয়ং এই সকল রূপে লীল। করিতেছেন । 

বহুদিন পর্য্যন্ত শান্ত্রবনিচারের পর অবশেষে যুক্তি-প্রমাণ ছারা ক্ৈনমত 
খণ্ডিত হইল এবং শঙ্করাচার্ধ্যের মত অথগ্ডিত রহিল। তখন জেন পঞ্ডিতগণ এবং 

রাজা স্ধস্বা! পনমত পরিত্যাগপুর্ববক শঙ্করাচাধ্যের মৃত গ্রহণ করিলেন। মহ! 
কোলাহল উপস্থিত হইল। রাঙ্জ! ন্ুধন্বা তাহার আত্মীয়, বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্থ 
রাজার্দগকে পত্র লিখিয়! শঙ্করাচার্যের সহিত শান্মবিচার করাইলেন। কিন্তু 

তখন জৈনদিগের পরাজয়কাল উপস্থিত স্থতরাং তাহার! পরাজিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর স্ুধন্থা প্রমুখ রাজন্যবর্গ সমগ্র আধ্যাবর্তে শঙ্করাচার্মোর পর্যটনের 

ব্যবস্থা করিলেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূতাদি সঙ্গে দিলেন। সেই 

সময় হইতে পুনরায় সকলের যজ্ঞোপবীত হইতে লাগিল এবং বেদের অধ্যয়ন 
অধ্যাপনাও প্রচলিত হইল । শঙ্করাচার্য্য দশ বৎসরের মধ্যে আর্াবর্তে সর্বহত্র 

পর্যটন করিয়া! জৈনমত খণ্ডন এবং নেদ্ধমত মগ্ডন করিলেন। শঙ্করাচার্ধ্যের 
সময়েই জৈন-বিধ্বংস হইয়াছিল । বর্তমানকালে যত জেনমুত্তি বাহির কর! 
হইতেছে, এ সকল শঙ্করাচার্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। যে সকল মৃত্তি 
অতগ্ন অবস্থায় বাহির করা হইতেছে, সেইগুলি ভগ্ন হইবার ভয়ে জৈনগণ 

ভূমিতলে পুতিয়। রাখিয়াছিল। আজ পধ্যস্ত কোন কোন স্থান হইতে সেই 
সকল মুস্তি বাহির হইতেছে । শঙ্করাচার্য্যের পূর্বেব শৈবমতও কিঞ্চিৎ গ্রচলিত 

ছিল। তিনি সেই মত এবং বামমাগীদের মতও খগুন করিলেন। সে সময়ে 
এদেশে প্রভূত ধন ছিল এবং ন্ব্দেশ-ভক্তিও ছিল। শঙ্করাচার্যয এবং রাজা 
স্থধস্ব। জৈনমন্দিরসমূহ ভগ্ন করান নাই, কারণ এই সকল মন্দিরের মধ্যে 
তাহাদের বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল। বেদ-মত পুনঃগ্রবর্তনের 

পর তাহার! বিস্তা-প্রচারসম্থন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে ছুইজন জৈনের 
প্রতি শঙ্করাচাধ্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন | ইহারা নামে মাত্র বেদ্দমতাবলম্ী, 

৪১ 
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কিন্তু ভিতরে গোড়া জৈন অর্থাৎ ভণ্ড তপস্বী ছিল। ইহারা ন্থযোগ পাইয়! 
শহ্করোচাধ্যকে এমন বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইল যে, তাহার অগ্মিমান্দ্য হইল। 

পরে শরীরে স্ফোটকাদি হুইয়। ছয় মাসের মধ্যে তীহার দেহাস্ত ঘটিল। 
তখন সকলে নিরুতুসাহ হইল। যে বিষ্তাপ্রচারের কথ! ছিল, তাহাও আর 

হইয়। উঠিল না। তিনি শারীরিক-্ভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া 

ছিলেন, তীহার শিষ্যবর্গ সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি 

জৈনমত খগ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য, জগম্সিথ্যা এবং জীবংব্রন্মের একতা ব্যাখ্য। 
করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাহার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা দক্ষিণে 

শৃঙ্গেরী, পুর্বে ভূগোবর্ধন, উত্তরে যোশী এবং ঘ্ারিকায় সারদা মঠ স্থাপন 
করিলেন। শঙ্করাচাধ্যের শিব্য এবং মোহাম্ত এশব্যশালী হইয়া আনন্দভোগ 

করিতে লাগিল। কারণ শঙ্করাচাধ্যের পর তীহার শিষ্যদিগের বিশেষ 

সম্মানলাভ হইয়াছিল। 

এক্ষণে বিচাধ্য এই যে, যদ্দি জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা, ইহাই 

শঙ্কর1চাধ্যের মত হয়, তবে তাহ। যুক্তিসঙ্গত নহে কিন্তু যদ্দি তিনি জৈনমত 

খগুনার্থ উক্ত মত স্বীকার করিয়। থাকেন, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল। 

নবীন বেদাস্তীদিগের মত এইরূপ (প্রম্ম )--জগণ স্বপ্নণশু; রজ্জুতে সর্প, 

গুক্তিকায় রজত, মৃগতৃফিকায় জল, গন্ধবর্ধ নগর এবং ইন্দ্রজালবৎ এই সংসার 

মিধ্যা। এক ব্রক্ষাই সত্য। সিদ্ধান্তী--তুমি মিথ্যা কাঁহাকে বলিতেছ ? 

নবীন বেদান্তী--যাহা! নাই, অথচ আছে বলিয়। প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা । 

সিদ্ধান্তী--যে-বস্ত নাই, তাহার প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে? নবীন 

অধ্যারোপ দ্বার । সিন্ধান্তী--অধ্যারোপ কাহাকে বলে? 

নবীন-__কবজ্তৃগ্তবস্তারোপণমধ্যাস . “অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিস্প্রপঞ্চং 

গ্রুপঞ্চ্যতে” । এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপকে অধ্যা অথবা অধ্যারোপ 

বলে এবং তাহার নিরাকরণকে অপবাদ বলে। এই ছুই হইতে প্রপঞ্চরহিত 

জন্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়। 
দিদ্ধান্তী-্-তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্ত মনে করিয়। এই ভ্রমজালে 

পতিত হুইয়াছ। সর্প কি বস্তু নহে? যদ্দ বল যে রজ্জুতে সর্প নাই, তবে 
অন্য স্থানে আছে। তোমার হদদয়ে তাহার সংস্কার মাত্র আছে। সুতরাং 

সেই সর্পও অবস্তু রহিল না। সেইরূপ স্থাণুতে পুরুষ এবং শুক্তিতে রজত 
ইত্যাদি ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । আবার স্বপ্নেও যে সকল বস্তর ভান হুইয়। 
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থাকে, এ সকল বস্তু অন্যত্র থাকে এবং আত্মাতেও এ সকলের সংস্কার 
থাকে। সুতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তর জারোপ সদৃশ নহে । 

নবীন--যাহা কখনও দৃষ্ বা শ্রত হয় নাই, যেমন নিজের শিরশ্ছেদ 
হইয়াছে, নিজেই রোপন করিতেছি; উপরের দিকে জলপ্রবাহ চলিতেছে 

এবং ঘাহা! কখনও ঘটে নাই তাহা দেখা যাইতেছে; এ সকল কিরূপে সত্য 

হইতে পারে? 

সিন্ধান্তী--এই দৃষ্টাস্তও তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ দর্শন- 
শ্রবণ ব্যতীত সংক্ষার হয় না। সংস্কার ব্যতীত স্বৃতি এবং স্মৃতি ব্যতীত সাক্ষাৎ 
অনুভূতি হয় না। যখন কেহ কাহারও নিকট শ্রবণ করে অথবা দেখে যে, 
অমুকের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, তাহার ভ্রাতা এবং পিত। প্রভৃতিকে মুদ্ধে রোদন 

করিতে দেখিয়াছে এবং প্রত্বণের জল উর্ধাদিকে উঠিতে দেখিয়াছে ব! শুনিয়াছে । 
এঁ সকলের সংস্কার তাহার আত্মায় থাকে । যখন সে জাগ্রত অবস্থার পদ্দার্থ 

হইতে পৃথক্ হইয়া দেখে, তখন সে আত্মাতেই পুর্ববদৃষ্ট অথবা পুর্ববশ্রচ্ত 
পদ্দার্থসমুহ দেখিতে পায়। যখন নিজের মধ্যেই তাহ] দেখে, তখনই নিজের 

শিরশ্ছেদ, নিজের রোদন এবং উদ্ধগামী জলপ্রবাহ দেখিতে পায়। স্বৃতরাং 

ইহাও বস্তুতে অবস্তর আরোপের ন্যায় হইল না। কিন্তু যেমন চিত্রকর পুর্ব 
দৃষ্, শ্রুত অথব! কৃত বিষয় আত্ম! হইতে নির্গত করিয়। কাগজের উপর অঙ্কিত 
করে, অথবা যেমন প্রতিবিম্ব অঙ্কনকারী প্রতিবিদ্ব দেখিয়। নিঙ্গ আত্মাতে উহার 

ধারণ করিয়। প্রতিবিহ্ব অঙ্কিত করে, ইহাঁও সেইরূপ। অবশ্য ইহা সত্য যে, 

কখনও কখনও স্প্রে ম্মরণযুক্ত গ্রতীতি হয়; যেমন নিজ মধ্যাপককে দেখিতেছি। 

কখনও কখনও বহু পুর্বে দৃষ্ই ও শ্রুত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানে সাক্ষাৎকার হইয় 
থাকে । তখন স্মরণ থাকেন। যে, আমি এঁ সময়ে যাহ! দেখিয়াছিলাম, গুনিয়।- 

ছিলাম অথব। করিয়াছিলীম, তাহাই দেখিতেছি, শুনিতেছি অথবা! করিতেছি । 
জাগ্রতাবস্থায় যে নিয়মে ম্মরণ হয়, স্বপ্নাবস্থায় সে ভাবে নিয়মপূর্ববক হয় না। 

দেখ! জন্মান্ধের রূপের হ্বপ্ন হয় না। অতএব তোমার অধ্যাস ও অধ্যারোপের 

লক্ষণ মিথ্যা । আর বেদাস্তিগণ যে বিবর্তবাদ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীততি 

হওয়ার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে জগতের প্রতীতি হওয়া বিষয়ে দিয়া থাকেন, তাহাও 
যুক্তিসঙ্গত নহে। 

_ নবীন স্অধিষ্ঠান ব্যতীত অধ্যন্তের প্রতীতি হয় না। রজ্ভু না! থাকিলে 
সর্পেরও প্রতীতি হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই থাকে না 
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কিন্তু কিঞিশু অন্ধকার ও কিঞ্চিৎ আলোক সংযোগে অবন্মা রজ্জু দর্শনে 
সর্পের ভ্রম হওয়াতে স্রষ্টা ভয়ে কম্পিত হয়। যখন সে প্রদীপাদি দ্বার 

ইহ! দেখে, তখন তাহার ভ্রম ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রঙ্গে 

জগতের যে মিথ্যা প্রতীতি হইয়াছে, ব্রদ্ষের সাক্ষাৎকার হইলে সর্পের 

নিবৃত্তি ও রজ্ছুর প্রতীতির শ্যায় জগতের নিবৃত্ধি এবং ব্রন্ষের প্রতীতি হয়। 
সিদ্ধান্তী--ব্রক্ষে জগতের ভান কাহার হইয়াছে? নবীন--জীবের। 

সিদ্ধান্তী--জীব কোথা হইতে হইল? নবীন--অজ্ঞান হইতে। সিদ্ধান্তী-_ 
অন্ঞান কোথা হইতে হইল এবং কোথায় থাকে? নবীন--লজ্ঞান অনাদ্দি 

এবং উহ। ব্রন্মে থাকে । সিদ্ধান্তী--ত্রঙ্ছে ত্রদ্ষের অথবা অন্য কাহারও অজ্ঞান 
হুইল ? সেই অজ্ঞান কাহার হইল ? 

নবীন- চিদ্বাভাসের ৷ সিদ্ধান্তী--চিদ্বাভাসের স্বরূপ কি? নবীন- ব্রহ্ম; 

ব্রন্ধে ব্রন্মের অজ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম শিজ স্বরূপ নিজেই ভুলিয়া যান। সিদ্ধান্তী__ 

ব্রন্মের ভ্রম হইবার কারণ কি? নবীন--অবিষ্ভা। সিদ্ধান্তী-অবিষ্ভা সর্বব্যাপী 
ও সর্ববজ্ন্ধর গুণ» না অল্পজ্ঞের 1 শবীন--অল্পজ্ঞের। সিদ্ধান্তী-_তবে 

তোমার মতে এক অনন্ত সর্বজ্ঞ চেতন ন্যতীত অন্য কোন চেতন আছে কি না? 
জল্লঙ্ঞ কোথা হইতে আমিল ? অবশ্য বদ্দি অল্লঙ্ঞ চেতনকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 

মান তবে ঠিক। যদি ব্রন্মের কোনও এক স্থানে নিজ ম্বরূপের অজ্ঞান হয়, তবে 

সেই অজ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত হইয়। পড়ে । যেমন শরীরের এক স্থানের ব্রণের যন্ত্রণা 

সমস্ত শরীরের অবয়বগুলিকে অকর্মাণ্য করিয়। দেয়, সেইরূপ যদি ব্রহ্ধও এক দেশে 

অজ্ঞান ও ক্রেশবুক্ত হন, তবে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞান হইয়1 ক্লেশ অনুভব করিবেন। 

নবীন--এ সকল উপাধির ধর্ম, ব্রন্মের নহে । সিদ্ধান্তী__উপাধি জড় না চেতন ? 
উহ সত্য ন। মিথ্য। ? নবীন-_অনির্ববচনীয় ; অর্থাৎ তাহাকে জড় বা চেতন, সত্য 

বা! মিথ্য/ বলিতে পার! যায় না। দিদ্ধান্তী--তোমার এইরূপ বলা “বদ্দতো। 
ব্যাঘাতঃ”এর ম্যায় । কারণ যাহাকে অবিস্তা বলিতেছ উহা জড় কি চেতন, 

সৎ কি অসৎ, তাহা বলিতে পার না। কথাটা! এইরূপ--কেহ পিতল মিশ্রিত 

স্ববর্ণকে সুবর্ণ না পিতল, পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ন্বর্ণ ব্যবসায়ীর 

নিকট লইয়া গেল। তখন সে ইহাই বলিবে “আমি ইহাকে স্বর্ণ ও বলিতে 

পারি না, পিতলও বলিতে পারি না? কিন্তু ইহার মধ্যে উভয় ধাতুর সংমিশ্রণ 
আছে”। নবীন__দেখ |] যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশ 
উপাধি অর্থাৎ ঘট, ঘর এবং মেঘ থাকাতে আকাশ ভিঙ্জ ভিন্ন প্রতীত হয়; 
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বাস্তবিক মহদ্রাকাশই আছে; সেইরূপ মায়া, অবিষ্তা, সমগ্ি, ব্ঙি এবং 
£করণের উপাধিবশতঃ ব্রহ্ম জ্ঞানের নিকট পৃথক পৃথক প্রতীয়মান 

হইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি একই। নিম্বলিখিত প্রমাণে কি বল! হইয়াছে 

দেখুন £-_ 

অগ্নির্ধথৈকো ভূবনং প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূাপো বড়ুব। 
একস্তথ৷ সর্ববভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ 

( কঠ উ« বল্লীৎ ৫ মণ ৯)॥ 

যেমন অগ্নি দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহত সর্বববিধ আকৃতিবিশিষ্ট 
পদার্থের মধ্যে ব্যাপক হইয়। তদাকার দেখায়, অথচ তাহা হইতে পৃথক্ , সেইরূপ 
সর্বব্যাপী পরমাত্ম। অস্তঃকরণে ব্যাপক হইয়া অস্তঃকরণাকার হুইতেছেন। কিন্তু 

তিনি অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সিদ্ধান্তী- তোমার ইহা বলাও নিরর্থক । 
কারণ যেমন ঘট, মঠ, মেঘ এবং আকাশকে ভিন্ন মানিত্ছে, সেইরূপ কাধ্য- 
কারণরূপ জগত এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে, আর ব্রহ্মকে এ সকল হইতে ভিন্ন 

মানিয়৷ লও । নবীন-_যেমন অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দেখায়, 
সেইরূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবের মধ্যে ব্যাপক হুইয়! সাকার অজ্ঞানদিগের 

নিকট সাকার দৃষ্ট হন। বস্ততঃ ব্রহ্ম জড়ও নহেন, জীবও নহেন। যেমন সহত্র 
জল-কুণ্ড রক্ষিত হইলে তন্মধ্যে সুর্যের সহত্্র প্রতিবিদ্ব দৃষ্ট হয়; প্রকৃতপক্ষে 

সূর্য্য এক, কুগুগুলি নষ্ট হইলে, অথবা জল প্রবাহিত কিংবা প্রপারিত হইলে স্র্্য 
নষ্ট, প্রবাহিত অথব। প্রসারিত হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণে যে ব্রচ্ষের আভাস 

পতিত হইয়াছে, তাহাকে চিদাভাস বলে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ আছে, ততক্ষণ 

জীবও আছে। জ্ঞান ছার অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে, জীব ব্রথ্থস্বরূপ হয়। ব্রন্ধ- 

স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ জীব যতদ্দিন এই চিদাভাসকে কর্তা) ভোক্তা, মুখী, ছুঃখী, 

পাগী, পুণ্যাত্বা এবং জন্ম-মরণংন্স্ী ইত্যাদি মনে করিয়া এ-সকল নিজের মধ্যে 
আরোপ করে, ততদ্দিন পর্যযস্ত সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। সিদ্ধান্তী-_ 

তোমার এই দৃষ্টান্ত নিরর্থক। কারণ সূর্য সাকার পদার্থ, জল-কুণ্ডও সাকার । সূর্য 
জল-কুণ্ড হইতে এবং জল-কুণ্ড হইতে সূর্য্য পৃথক্ ; সেই কারণে প্রতিবিম্ব পতিত 

হয়। নিরাকার হইলে এ সকলের প্রতিবিম্ব কখনও হইত না । পরমেশ্বর নিরাকার 

এবং আকাশবশ সর্ববব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ হইতে তাহার কিংবা কোন 
পদার্থের তীহ। হইতে পৃথক্ হওয়া অসম্তব। আবার পরস্পরের মধ্যে বাপ্য-ব্াপক্ 
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সম্বন্ধ বশতঃ একও হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকভাবে দেখিলে 

ব্যাপ্য-ব্যাপক মিলিত অথচ সর্বদা পৃথক থাকে। এক হইলে নিজের মধ্যে 
ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সন্বন্ধ কখনও ঘটিতে পারে না। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যযামী 
ত্রাঙ্মণে ইহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ব্রজ্জের আভাসও পড়িতে পারে না। 

কারণ আকার ব্যতীত আভাস হওয়া অসন্তব। তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি 
বারা ব্রহ্ধকে জীব মানিতেছ, তাহ। বালকোচিত। অস্তঃকরণ চলমান 

এবং খণ্ড খণ্ড, কিন্তু ব্রক্ম চল এবং অখণ্ড। যদ্দি তুমি ব্রহ্ম এবং 

জীবকে পৃথক না মান, তবে ইহার উত্তর দ্াও। অন্তঃকরণ যেষে স্থানে 

যাইবে সে-সে স্থানের ব্রন্মকে অজ্ঞান এবং যে-যে স্থান পরিত্যাগ করিবে, 
যে-সে স্থানের ব্রহ্মষকে জ্ঞানী করিবে কিনা? যেমন আলোকের মধ্যে ছাতা! 

ফেযে স্থানে যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণধুক্ত এবং যে-ধে স্থান 

হইতে সরিয়। যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণরহিত করে; সেইরূপ 

অন্তঃকরণ ব্রহ্ধকে ক্ষণেক্ষণে জঞজানী, অন্দ্রীন, বদ্ধ এবং যুক্ত করিতে থাকিবে। 

অখগ্ড ব্রচ্ষের এক দেশে আবরণের প্রভাব সর্ববদেশে হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্ম 

অজ্ঞান হইবে। কারণ তিনি চেতন। আবার মধুরায় যে অন্তঃকরণস্থ্ 

ব্রক্ম যে-বস্তর দেখিয়াছে, কাশীতে সে-অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্ষমের তাহা স্মরণ হইতে 

পারে না। কারণ_ “অন্যন্ৃষ্টমন্যে ন ল্মরতীতি স্যায়াৎ” একের দৃষ্ট বস্তর 

স্মরণ অন্যের হয় না । যে-চিদ্বাভান মথুরায় দেখিয়াছিলঃ সে-চিদ্বাভাস কাশীতে 

থাকে না। কিন্তু যাহ। মথুরাম্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক, তাহা কাশীস্থ ব্রহ্ম 

নছে। ব্রহ্ষই জীব হইলে, উভয়ে পৃথক না! হইলে জীবের সর্ববর হওয়া 

উচিত। ব্রন্ধের প্রতিবিস্ব পৃথক্ হইলে প্রত্যভিজ্ঞা। অর্থাৎ পুর্ববদৃষ্ট ও পুর্ববশ্রন্ত 

বিষয়ের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না । যদি বল যে, ব্রহ্ম এক বলিয়। ম্মরণ 

হয়, তবে কোন এক স্থানে অজ্ঞানতা, অথব। ছুঃখ হইলে, সমস্ত ব্রহ্ষের অজ্ঞানতা 

অথবা! ছুঃখ হওয়া উচিত। মানার এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দ্বার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-্যভাব 

ব্রচ্মকে অশুর্ধ, অগ্ঞান এবং বন্ধ প্রভৃতি দোষঘুক্ত এবং অখগুকে খণ্ড খণ্ড 

করা হইল। | 

নবীন--নিরাকারেরও আঁভাঙ হইয়! থাকে, যেমন দর্পণে অথব। জলাদ্দিতে 

আকাশের যে আভাস পড়ে তাহা! নীল, অথবা অন্য কোন প্রকার গভীর গাড় 

বর্ণ দেখায়, সেইরূপ সমস্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয়। সিদ্ধাস্তী-- 

জাকাশের কঈ্পই নাই হ্ুতরাং কেহ নেত্র দ্বারা উহ্থাকে দেখিতেই পায় না। যে 
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পদার্থ দেখাই যায় না তাহ] দর্পণে এবং জলাদিতে কিরূপে দেখা যাইবে ? সাকার 
বস্ গভীর অথব৷ অগভীর বর্ণযুক্ত দৃষ্ট হয় নিরাকার নহে। নবীন-_তবে যাহ! 
উপরে নীলবত দৃষ্ট হয়, তাহারই দর্পণের মালিকের মধ্যে ভান হয়; তাহা কোন 
পদার্থ? সিদ্ধান্তী-_তাহ। পৃথিবী হইতে উডডীন জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ভ্রসরেণু। 
ষেস্থান হুইতে বর্ষা হয়, সে-স্থানে জল না থাকিলে বর্ষ! কোথা হইতে হইবে? 
স্থতরাং যাহা দুরে দুরে শিবিরের স্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা জল-চত্র । যেমন কুদ্মটিকা 
দুর হইতে ঘন দেখায়, কিন্তু নিকট হইতে পাঁতল। শিবিরের স্যায় দেখায়, সেইরূপ 

আকাশে জল দৃষ্ট হয়। নবীন-_মামার রঙ্দু, সর্প এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত কি 
মিথ্যা ? সিদ্ধান্তী-_না। তোমার ধারণা মিথ্যা; ইহ আমি পুর্বে লিখিয়াছি। 
ভাল, বল ত প্রথমে কাহার অজ্ঞানতা হয় ? নবীন-_ব্রক্মের। পিদ্ধাস্তী--ব্রন্ম কি 

অল্লচ্। না সর্বজ্ঞ 1 নবীন- সর্ববজ্ঞও নহেন, অল্লঙ্ঞও নহেন। কারণ, সর্ববজ্ঞতা 

এবং অল্পজ্ঞতা। উপাধিধুক্তেরই হইয়। থাকে । সিদ্ধাস্তী--উপাধিযুস্ত কে? নবীন-_ 

ব্রত্ম। সিদ্ধান্তী--তাহ। হইলে ব্রন্মই সর্ববজ্ঞ্ক ও তল্লঙ্ও হইলেন। তবে তুমি 
সর্ববজ্ঞ ও অল্লজ্ঞের প্রতিষেধ করিয়াছিলে কেন? যদ্দি বল যে, উপাধি কল্পিত, 

অর্থাথ মিথ), তবে কল্পক অর্থাত কল্পনাকারী কে? নবীন-__জীব ব্রহ্ম, ন৷ 
অন্য? সিদ্ধান্তী_অন্য। কারণ, জীব ব্রহ্ম-ম্বরপ হইলে, ঘিনি মিথ্যা-কল্পনা 

করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। যাহার কল্পনা মিথ্যা, তিনি 

কখনও সত্য হইতে পারেন ? নবীন- আমরা সত্য ও অসত্য ছুইক্ই মিথ্যা বলিয়! 

মানি এবং বাণীদ্বারা বলাও মিথ্য1। সিদ্ধান্তী-যখন তুমি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা" 
মননকারী, তখন মিধ্যাবান্ী নহ কেন? নবীন- থামুন, সত্য-মিথ্যা আমার 

মধ্যেই কলিত। আমি উভয়েরই সাঙ্গী এবং অধিষ্ঠান। সিদ্ধান্তী-তুমি 
সত্য-মিখ্যার আধার হইলে ম্ৃতরাং তুমি সাধু ও চোর সদৃশ হইলে। 
তাহাতে তুমি প্রামাণিক রহিলে না। কারণ, বিনি সর্বদা সত্য মানেন, 

সত্য বলেন এবং সত্য করেন, কখনও মিথ্যা বলেন ন!, মানেন না এবং আচরণ 

করেন না, তিনিই প্রামাণিক। তুমি নিজেই নিজের বাক্যকে মিথ্য। বলিয়া 

স্বীকার করিতেছ সুতরাং তুমি নিজেই মিথাবাদী। নবীন--যে অনাদি 
মায়া ব্রঙ্গেয় আশ্রয় এবং যাহ? ব্রক্মরকেই আবৃত করে, আপনি তাহ মানেন কি 

না? সিদ্ধান্তী--মানি না। কারণ তুমি মায়ার এমন অর্থ করিতেছ যে, 
বন্ত নাই), অথচ ভাসমান হয় । যাহার হদ্দয়ে বিচারশক্তি নাই, সে-ই ইহা স্বীকার 

করিবে । কারণ যে-বস্ত নাই, তাহার ভাসমান হওয়া সর্ববথা অসম্ভব । উদাহরণ 
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স্বরূপ, বন্ধ্যা পুত্রের প্রতিবি্ব কখনও হইতে পারে না। আর তুমি “সম্গুলাঃ 
সোম্যেমাঃ প্রজাঃ” ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত বচনের বিরুদ্ধ বলিতেছ ? 
নবীন-্ষীহারা আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সেই বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্ধ্য হইতে 
মারম্ত করিয়া নিশ্চলদাস পর্য্যন্ত পঞ্ডিতগণ যাহ। লিখিয়াছেন, আপনি তাহা খগ্ুন 
করিতেছেন? আমরা বশিষ্ঠ, শঙ্করাচাধ্য এবং নিশ্চলদাস প্রভৃতিকে আপনার 
অপেক্ষা অধিক বিদ্বান মনে করি। সিদ্ধান্তী--তুমি কি বিদ্বান না 
অবিদ্বান? নবীন আমারও কিঞ্ি বিষ্া আছে। সিদ্ধাস্তী-_-ভাল, তাহা 
হইলে তুমি আমার সম্মুখে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচাধ্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ স্থাপন 
কর, আমি তাহা! খণ্ডন করিতেছি । ধাঁহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। তাহাদের এবং তোমার বাক্য অখগুনীয় হইলে 
তুমি তাহাদের যুক্তি দ্বারা আমার কথা খণ্ডন করিতে পার না কেন? খগুন 
করিতে পারিলে, তাহাদের এবং তোমার কথা৷ মাননীয় হইবে। অনুমান হয় যে, 

শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি জৈনমত খণ্ডন করিবার জন্তই এই মত স্বীকার করিয়] 
থাকিবেন। কারণ দেশ-কালানুযায়ী স্বপক্ষ সিদ্ধ করিবার জগ্য অনেক স্বার্থী 
বিদ্বান স্বপ্রয়োজন দিদ্ধির জঙ্ক স্বজ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পন। করিয়। থাকেন। যদ্দি 
ভাহার1 এসকল বিষয়, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব এবং জগত মিথ্যা ইত্যাদি 
সত্য বলিয়! মানিয়াও থাকেন, তবে তাহাদের মত সত্য হইতে পারে না। 

আবার, দেখ! নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ- “জীবে ব্রহ্মা হভিক্নস্চেতন- 
স্বাৎ”। তিনি “বৃত্তি প্রভাকরে” জীব ও ব্রহ্গের একত্ব সিদ্ধির জন) অনুমান 
লিখিয়াছেন যে, চেতন বলিয়! জীব ব্রচ্ম হইতে মভিন্ন । ইহ! নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির 
বাক্যসদৃশ। কারণ কেবলমাত্র সাধর্দ্যবশতঃ একের পহিত অম্যের একত্ব সিদ্ধ 
হয় না? বৈধন্দ্য ভেদক হইয়া! থাকে । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেহ বলে যে, পৃথিবী 
জলাহভিন জড়ত্বাৎ”” পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন । যেমন এই বাক্য 
কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, নিশ্চলদাসোক্ত লক্ষণও সেইরূপ নিরর্৫থক। কারণ 
জীবের অল্লত্ব, অল্পক্রত্ব এবং ভ্রান্তিনন্বাদদি ধর্ম ব্রক্ষমের বিরুদ্ধ এবং ত্রচ্ষোর 
সর্পবগতন্ব, সর্বজ্ঞহ এবং অগ্রান্তব ইত্যাদি ধর্ম জীবের বিরুদ্ধ । এতদ্দার সিদ্ধ 
হইতেছে যে ব্রঙ্গ এবং জীব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন গন্ধবন্ধ এবং কঠিনন্ব প্রভৃতি 
পৃথিবীর ধর্ম রসবনধ ও দ্রবত্ব প্রভৃতি জলখর্টোর বিরুদ্ধ বলিয়৷ পৃথিবী ও জল এক 
নহে। সেইরূপ জীন ও ব্রন্মের মধ্যে বৈধর্ন্য থাকাতে, জীব ও ব্রচ্ম কখনও এক ছিল 
না, নহে এবং হইবে না। এতগ্দারাই নিশ্চলদান প্রভৃতির পাঁণ্ডিত্য বুঝিয়! লইবে। 



একাদশ লসমুল্লাল ৩২১ 

যোগবাসিষ্ঠ-রচয়িতা একজন আধুনিক বেদান্তী ছিলেন। ইহা বালীকি, 
বসিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্র দ্বারা কথিত বা শ্রুত নহে। কারণ তাহার! সকলে 
বেদ্ানুযায়ী ছিলেন। তীহার৷ বেদবিরুদ্ধ রচনা! করিতে, বলিতে অথবা! শুনিতে 
পারেন না। 

(প্রশ্ন )--ব্যাদদেব রচিত শারীরিক-সুজেও জীবব্রহ্ষের একক দুষ্ট হয়, দেখ--- 

সম্পাগ্যাংহবিভ্ভাবঃ ম্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥ 

ব্রান্মেণ জৈমিনিরুপন্যাদাদিভ্যঃ ॥ ২ ॥ 
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৩ ॥ 
এবমপুযুপন্ত।সাৎ পুর্ধভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৪ ॥ 
অত এব চানন্তাধিপর্ভিঃ ॥ ৫ ॥ 

€ বেদান্ত দ০ নস 8 । পা ৪।সুণ ১।৫-৭। ৯)। 

অর্থাৎ জীব ধ্বীয় শ্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়। প্রকট হয়। জীব পুর্বে ব্রহ্মন্বরূপ 

ছিল। কারণ স্বশব্দদ্ধার! ব্রহ্মন্বরূপের বোধ হয় ॥১॥ “অয়মাত্সা অপহত- 

পাপ মা,” ইভাঁদি উদ্ধত বাপো এখর্ষাপ্রাপ্তি পর্য্যস্ত হেতুদ্বারা ব্রন্ষন্বরূপে 
জীব স্থিত থাকে, ইহা জৈমিনি আচাধ্যের মত ॥২॥ ওডুলৌমি আচারের 
মতে তর্দাত্মক শ্বরূপনিরূপণাদি বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনান্ুসারে, জীব চৈতন্যমাত্র 
স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত থাকে ॥৩॥ ব্যাসদেব পুর্ব্বোক্ত এই সকল উদ্ধরণ শরশ্বর্ষয 
প্রাপ্তিবপ হেতু বশতঃ জীবের ব্রহ্ম স্বরূপ হওয়।তে অবিরোধ মানেন ॥8॥ যোগী 

এই্ববযযুক্ত নিজ ব্রহ্ন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অগ্ত অধিপতি রহিত অর্থাৎ স্বয়ং নিজের 
এবং সকলের অধিপতিরূপ ব্রহ্ষন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়! মুক্তিতে অবস্থিত থাকেন ॥৫॥ 

( উত্র )--এসকল ন্থত্রের অর্থ এরূপ নহে। প্রকৃত অর্থ শুনুন! যতদ্দিন 

জীব স্বীয় শুদ্ধন্বূপ প্রাপ্ত হইয়। এনং মর্বধবিধ মল রহিত হইয়। পবিত্র ন। হয়, 

ততদিন পর্য্যস্ত যোগবলে এশ্বধ্য এবং নিজের অন্তর্যামী ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হইয়া 
আনন্দে স্থিত হইতে পারে ন। ॥১॥ এইরূপে যখন যোগী পাপার্দিরহিত এবং 

এশ্ববধযুস্ত হয়, তখন তিনি ব্রন্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে 

পারেন। জৈমিনি আচাধ্যের এই মত॥২॥ যখন জীব অবিস্া প্রভৃতি 

দোষ-মুক্ত হয় এনং শুদ্ধ চৈতগ্থ মাত্র স্বরূপে স্থির হয় তখনই “তদাত্মবকত্ব” 

অর্থাত ব্রগা্রূপের সহিত সন্থন্ধপ্রাপ্ত হয় ॥৩।॥ ব্যাসদেবের মত 

এই যে, যখন জীব জীবদ্দশায় ব্রন্মের সহিত যুক্ত হইয়া এরশ্বর্ধ্য ও শুদ্ধ 

৪২ 
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বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন জীব মুক্ত হইয়। নিজের নির্মল পুর্ববস্বরূপে আনন্দভোগ 
করিতে থাকে ॥8॥ যখন যোগী সত্যসঙ্কল্প হন, তখন তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ 

করিয় মুক্তিন্থখ ভোগ করেন। সে স্থানে জীব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। 

ংসারে যেমন কেহ প্রধান এবং কেহ অপ্রধান থাকে, মুক্তিতে সেইরূপ হয় না। 

সমস্ত মুক্ত জীব একরূপই হইয়া থাকে ॥৫॥ তাহা না হইলে-_ 

নেতরোনুপপত্তেঃ ॥(১।১।১৬)১।॥ 

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ (১। ১1১৭) ২॥ 

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরো ॥ (১1 ১। ২২)৩॥ 
অন্মিনন্য চ তগ্যোগং শান্তি ॥ (১। ১। ১৯)৪॥ 

অন্তস্তদ্ধন্মৌপদেশাৎ ॥ (১। ১1২০) ৫॥ 

ভেদব্যপদেশাচ্চান্ঃ ॥ (১। ১1২১) ৬॥ 

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্বানে হি তদ্দর্শনাৎ ॥ (১1 ২। ১১) ৭॥ 

অনুপপতেস্ত ন শারীরঃ ॥ (১।1২।৩)৮॥ 

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তত্ধন্মব্পদেশাৎ ॥ (১।২।১৮)৯॥ 
শারীরশ্চোৎভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ (১। ২। ২০) ১০ ॥ 

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্তসুত্রাণি ॥ 

অর্থ_-ব্রক্গতর জীব সৃষ্টিকর্তী নহে । কারণ এই শল্প, অল্লজ্ক ও অল্লপামর্থাধুক্ত 
জীবের মধ্যে স্ষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব নছে। অতএব জীব ব্রহ্ম নহে ॥১॥ প্রসং হ্যেবায়ং 
লন্ধানন্দী ভব(ি' ইহ উপনিষর্দর বচন। জীব এবং ব্রহ্ম পৃখক্, কারণ 

এই ছুইয়ের ভেদ প্রতিপাদ্ন কর হইয়াছে । এইরূপ না হইলে রস অর্থাৎ 

আনন্দন্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দস্বরূপ হয়--এই প্রাপ্তিবিষয় 

ব্রঙ্ম এবং পাইবার পত্র জীবের নিরূপণ হইতে পারে না। অতএব জীব এবং 

ব্রহ্ম এক নহে ॥২) 

দিব্যো হামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহাভ্যন্তরো হাজঃ | 
অপ্রাণে! হামনঃ শুভ্রোহ্ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ 

মুণ্ডকোপনিষদি (মু ২ খণ ১ মণ ২)॥ 

দিব্য, শুদ্ধ অমুর্, সকলের মধ্যে পুর্ণ, অন্তরে বাহিরে নিরস্তর ব্যাপক, 

অজ, জন্ম-মরণ-শগীরধারণাদিরহিত, শ্বাস-প্রশ্থাস-শরীর-মন সম্বন্ধরহিত প্রকশস্বরূপ 
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ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণ । অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রকৃতি অপেক্ষা 
জীব সৃন্গম, ইহ। অপেক্ষাও পরমেশ্বর সূ্নন, অর্থাৎ ব্রন্ম সুক্মমাতিসুমম | যেহেতু 
প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রন্মের ভেদ প্রতিপাঁদিত হয়, অতএব প্রকৃতি 

এবং জীব হইতেও ব্রহ্ম ভিন্ন ॥৩॥। এই সর্ব্ব্যাপক ব্রন্গে জীবের যোগ অথবা 

জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদ্দিত হওয়াতে জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন । কারণ ভিন্ন 

পদধর্থের মধ্যেই যোগ হইয়। থাকে ॥8॥ এই ব্রঙ্গের অস্তর্যামিতাদি ধর্ম 
কথিত হইয়াছে। জীবের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া, ব্যাপ্য জীব ব্যাপক 

ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃ। কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ ভেদেই ঘটে ॥ ৫॥ পরমাত্া 

যেমন জীব হুইতে ভিন্ন-ন্বরূপ, সেইরূপ ইই্ড্রিয়। অন্তঃকরণ, পৃথিব্যা্ছি ভূত, 
দিক্, বায়ু ও সুর্য্যাদি দিব্যগুণসমুহ্নের ভোক্ত। দেবতাবাচ্য বিদ্বান হইতেও 

পরমাত্মা পৃথক্॥ ৬॥ “গুহাং প্রবিষ্ঠৌ ম্ুকৃতস্য লোকে” ইত্যাদি উপনিষদ 
বনানুসারে জীব এবং পরমাত্সা পূথকৃ। উপনিষদের বনু স্থলে ইহ! 

প্রদশিত হইয়াছে ॥৭॥ «শরীরে ভন; শাঁরীরঃ” ; শরীরধারী জীব বর্ষা 
নহে। কারণ ব্রন্ষের গুণ-কণ্ম-স্বভাঁব জীনে ঘটে না॥৮॥ ( অধিদেবঃ) 

দিব্য মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ, ( অধিভূতঃ) পৃথিব্যাদি 
ভূত, (অধ্যাত্্) সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মা অন্তধ্যামী রূপে স্থিত 
আছেন। কারণ পরমাত্মার ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধন্ম উপনিষেদে সর্বত্র 

ব্যাখ্যাত হুইয়াছে ॥৯॥ শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্ম হইতে 

জীবের ভেদ স্বরূপতঃ সিদ্ধ ॥১৩॥ 

এই সফল শারীরিক সূত্রদ্ধরাও ্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ 

হয়। সেইরূপ বেদাস্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহারও ঘটিতে পারে ন|। 

কারণ উপক্রম অর্থাৎ আরন্ত ব্রহ্ম হইতে এবং “উপসংহার” অর্থাৎ 

প্রলয়ও ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। যদি ব্রক্ম ব্যতীত অন্ত কোন বস্তু 

না মান তবে উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মার ধন্ম হইয়া পড়ে। কিন্তু 

বেদাদি সত্যশান্ত্রসমুহে উতপত্তি ও বিনাশ রহিত ব্রন্ষের প্রতিপাদন করা 

হইয়াছে । ব্রহ্ম নবীনবেদাস্তীদিগের উপর কুপিত হইবেন! কারণ নিবিবকার, 

অপরিণামী, শুদ্ধ, সনাতন এবং অভ্্রাস্ত ইতাদি বিশেষণযুক্ত ব্রঙ্মে বিকার, 

উৎপত্তি এবং অজ্ঞান প্রভৃতি কোনরূপই সম্ভব হইতে পারে না। সেইরূপ 

উপসংহার (প্রলয়) হইবার পরেও ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড় এবং জীব সর্ববদ। 

বিস্ভমান থাকে । এই জন্য উপক্রম এবং উপসংহারও বেদাস্তীদিগের মিথ্যা 
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কল্পনা । এইরূপ অনেক ভ্রান্তিপুর্ণ কথা আছে; সে সকল শান্ত ও প্রত্যক্ষা্দ 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ। 

£পর জৈন এবং শঙ্করাচাধ্যের কতিপয় অনুযায়ী যে সকল উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার সংস্কার আর্ধাবর্তে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাদের 

পরস্পরের মধ্যে খগ্ডন-মগ্ডনও চলিতেছিল। শঙ্করাচাধ্যের তিন শত বসর 

পরে উঞ্জয়িনী নগরীতে রাজ। বিক্রমাদ্দিত্য কিঞ্চিৎ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। 

তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে আরব্ধ যুদ্ধ মিটাইয়। শান্তি স্থাপন করেন। তগুপরে 

রাজ। ভর্তৃহরি কাব্যাদি শান্তর এবং অগ্যান্ত বিষয়েও কথঞ্চিৎ পাঁরদশিত! 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংসারবিরাগী হইয়। রাজ্য পরিত্যাগ করেন। 

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে ভোজ রাজা হইলেন। তাহার! ব্যাকরণ 

এবং কাব্য অলঙ্কারাদির এরূপ গচার করিলেন যে? তাহাদের রাজ্যে মেষপালক 

কালিদাসও রঘুবংশ-কাব্যের রচয়িতা হইয়াছিলেন। কেহ ভোজরাজার নিকট 
উত্তম প্লোক রচনা করিয়। লইয়া গেলে, তাহাকে প্রচুর ধন দেওয়া হইত এবং 

তিনি সম্মানও লাভ করিতেন। 

অতঃপর রাজন্যবর্গ এবং ধনাঢ্যগণ বিষ্াধ্যয়নই পরিত্যাগ করিলেন । যদিও 

শকরোচা্যের পুর্বেব এবং বাঁমমার্গীদিগের পরে শৈবাদি জম্গ্রদায়ের মতবাদীর! 
ছিল, তথাপি তাহাদের শক্তিসামর্থ) ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদ্িত্যের 

সময় হইতে শৈবদ্দিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছল। বামমাগীদিগের দরশ- 

মহাবিছ্া। প্রভৃতি শাখার ম্যায় শৈবদিগের পাশুপত প্রভৃতি বু শাখা ছিল। 

লোকের। শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া নিদ্ধারণ করিল। তাহার 

অনুযায়ী নন্ন্যাসিগণও শৈনমত অবলম্বন করিলেন এবং বামমাগী দিগকেও 

তাহাদের সহিত মিলাইতেছিলেন। বামমাগিগণ শিবপত্ী দেবীর উপাসক 
এবং শৈবগণ মহাদেবের উপাসক হইলেন। উভয়ে অগ্ভাবধি রদ্রাক্ষ ও 

ভল্মধারণ করেন। কিন্তু শৈবগণ বামমাগীঁদিগের ম্যায় বেদবিরোধী নহেন। 

ধিক ধিক কপালং ভম্ম-রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১ ॥ 

রুদ্রোক্ষান্ কদেশে দশনপরিমিতান্ মন্তকে বিংশতী ঘে, 
ঘট ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ ছাদশান্ দ্বাদশৈব । 
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পুথগিতি গদিতমেকমেবং শিখায়াম্” 

বক্ষস্তষ্টাহধিকং ঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণঃ ॥ ২॥ 
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এইরূপে ইহার! বহুবিধ শ্লোক রচনা! করিয়া বলিতে লাগিল যে, 

যাহার কপালে ভম্ম এবং কে রুদ্্রাক্ষ নাই, তাহাকে ধিক । “তং ত্যজেদস্তাজং 
যথা” তাহাকে চগ্ডালব বর্জন কর কর্তব্য ॥১। যিনি কণ্টে বত্রিশ, মৃস্তকে 
চল্লিশ, কর্ণে ছয় ছয়টি, হস্তে বার বারটি, বাহুতে যোল ষোলটি, শিখায় একটি 
এবং হৃদয়ে একশত আটটি কুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব 
তুল্য ॥২॥ শাক্তেরাও এইরূপ মানে। বামমার্গী এবং শৈবগণ অতঃপর একমত 
হইয়া যোনি-লিঙ্গ স্থাপন করিল। তাহারা উহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ 
নাম দিয়া পুজা করিতে লাগিল। নির্লজ্জর্দিগের একটুও লড্জা হইল 
না যে, তাহারা এই জঘন্ত কার্য করিতেছে কেন? জনৈক কবি 

লিখিয়াছেন, “স্বার্থ দোষং ন পশ্যতি” স্বার্থপর লোকের! শ্বার্থসিদ্ধির জন্য 

কুকার্যকেও শ্রেষ্ঠ কাধ্য মনে করে এবং তাহাতে কোন দোষ দেখে ন1। 
তাহার। পাষাণাদির মুণ্তি এবং যোনি-লিঙ্গের পুজায় ধণ্ম-অর্থকাম-মোক্ষসিদ্ধি 
মনে করিতে লাগিল। রাজা ভোজের পরবত্বী কালে জৈনগণ নিজেদের 
মন্দির সমূহে যুগ্তি স্থাপন করিয়। মুস্তির দর্শন ও স্পর্শনাদ্দির জন্য যাতায়াত 
আরন্ত করিলে তাহাদের শিষ্যেরাও তাহাদের অনুকরণ করিতে আরন্ত 

করিল। তখন ত এই সব পোপের শিষ্যগণও জৈনদের মন্দিরে যাতায়াত 
করিতে লাগিল। অপর দিকে পশ্চিম পথে ভিন্ন মত এবং যবনগণও 

আধ্যাবর্তে যাতায়াত করিতে লাঁগিল। তখন পোপগণ এই শ্লোক রচণ। 

করিলেন ৫ 

ন বদেদ্যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কগতৈরপি। 

হস্তিনা তাড্যমানোহপি ন গচ্ছেজ্জেনমন্দিরমূ ॥ 

যতই কষ্ট হউক ন। কেন, প্রাণ কণ্টাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময় 
উপস্থিত হইলেও যাঁবনী অর্থাৎ শ্লেচ্ছভাষা মুখেও উচ্চারণ করিবে না। উন্মত্ত, 

হ্তী কর্তৃক তাড়িত হইয়া জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষা হয়, 
তথাপি জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না। সে স্থানে প্রবেশ করিয়া রঙ্গ 

পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখীন হইয়া মরা ভাল। এইরূপ ইহার! নিজেদের 

শিষাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 

করিত, “আপনাদের মত সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ আছে 

কি?” তখন তাহারা উত্তর দিত, “হা, আছে” । যখন বলা হইত 
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দদ্বেখান”, তখন তাহার! মার্কগ্ডয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত এনং ছুর্গাপাঠে 
দেবীর যে বর্ণনা লিখিত আছে, হাহা শুনাইত। 

রাজা ভোজের রাজ্যে কেহ কেহ ব্যাসদেবের নামে মার্কগেয় পুরাণ 
ও শিবপুরাণ রচনা করিয়াছিল। সে বৃত্বান্ত জানিতে পারিয়া৷ রাজা 
ভোজ উক্ত পণ্ডিতদ্দিগকে হস্তচ্ছেদনার্দি দণ্ডদান করিলেন এবং তাহাদিগকে 

বলিলেন যে, যে কেহ কাব্যগ্রন্থাদ্ি রচনা করিবেন, তিনি নিজের নামেই 

করিবেন, খধিমুনিদ্দিগের নামে করিবেন না। এ বিষয় রাজা ভোজ প্রণীত 

*সপ্ীবনী” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই গ্রন্থ গবালিয়র রাজ্যে 

“ভি নগরে তেওয়ারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে আছে। লখুনার রাও সাহেব 

এবং তাহার গোমস্তা রামদয়াল চৌবে মহাশয় উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 

তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব 8৪০০ এবং তাহার পিষ্যগণ ৫৬০০ 

প্লোকযুক্ত অর্থাৎ সর্ববসমেত ১০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। 

উক্ত শ্লোকসংখ্যা মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্যের সময়ে ২০,০০০ হয়। মহারাজ 

ভোজ বলেন যে তীহার পিতার সময়ে ২৫,০০০ এবং তাহার অর্ধেক বয়সে 

৩০,০০০ শ্লোকধুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। শ্রোকসংখ্যা এইরূপে বৃদ্ধি 

পাইতে থাকিলে, মহাতারত এক উটের বোবা হইয়া! পড়িবে। আর 

খবিমুনিদিগের নামে পুরাণাদিগ্রন্থ রচিত হইতে থাকিলে, আধ্যাবর্তবাসিগণ 

ভ্রমজালে পতিত হইবে এবং বৈদ্িকধন্মরহিত হইয়া! ভ্রষ্ট হইয়। পড়িবে। 

এতন্দীরা জানা যায় যে, রাজ। ভোজের মধ্যে কিছু কিছু বৈদ্দিক সংস্কীর ছিল। 

ভোজ প্রবন্ধে লিখিত মাছে £-- 

ঘট্যেকয়। ক্রোশদশৈকমশ্বঃ স্থকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্য। | 

বায়ুং দদাতি ব্যজনং স্পু্ষলং বিন! মনুষ্যেণ চলত্যজঅমূ ॥ 

রাজা ভোজের রাজ্যে এবং তুসমীপবর্তী স্থানে এমন এমন বহু দক্ষ শিল্পী 

ছিলেন যে তাহার! ঘোটকাকার যন্ত্রকলাযুক্ত এক যান নির্মাণ করিয়াছিলেন, 

উহা! এক ঘণ্টার কম সময়ে ১১ ক্রোশ এবং পুর্ণ এক ঘণ্টায় ২৭॥ ক্রোশ 

যাইত । উহা স্থলে ও অন্তরীক্ষেও যাতায়াত করিত। তাহার এক 

প্রকার পাখা এইরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, উহ মনুষ্যন্থারা চালিত ন! 

হইয়াও কলা-যন্ত্রবলে সার্ববদ! চালিত হইত এবং প্রচুর বায়ু সঞ্চার করিত। এই ছুই 

পদার্থ আজ পর্যন্ত বিষ্তমান থাকিলে ইউরোপীপগণ অহস্কারে এত স্ফীত হইত ন|। 
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যখন পোপগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে জৈনদিগের নিকটে যাইতে বাঁধ! দিয়াও, 
তাহাদের জৈনমন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না এবং লোকেরা জৈনদ্বিগের 
ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্যও যাতায়াত করিতে লাগিল তখন জৈন পোপগ্ণণ 
পৌরাণিক পোপের শিষ্যদ্দিগকে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পৌরাণিকগণ 

ভাবিল যে, ইহার কোন উপায় করা উচিত। তাহা না হইলে তাহাদের 

শিষ্যগণ জৈন হইয়া যাইবে । সুতরাং পৌরাণিক পোপগণ স্থির করিল 

যে, জৈনদিগের ন্যায় তাহাদেরও অবতার, মন্দির, মুদ্তি হউরু এবং 
ধর্মকথা-সম্বন্ধীয় পুস্তক রচিত হউক। ইহারা জৈনদিগের ২৪ তীরন্করের 
হ্যায় ২৪ অব্তার, মন্দির এবং মু্তি নিশন্নাণ করাইল। জেনদিগের 

আদি ও উত্তর পুরাণাদির ম্যায় পৌরাশিকদিগের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত 
হইতে লাগিল। 

রাজা ভোজের দ্েড়শত বসর পরে বৈষ্ণব মতের স্ুত্রপাত হয়। 
*শ্ঠকোপ” নামক একব্যক্তি কঞ্জর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দ্ব!রা 
এই মত কিঞ্চিৎ প্রচলিত হইল। মেথর কুলোস্তব মুনিবাহন এবং তৃতীয় 
বনকুলোদ্তব যবনাচার্ধ্য জাচার্য্য হইলেন। তদনস্তর চতুর্থ ব্রাহ্গণ-কুলজাত 
রামানুজ আবিষ্ভূতি হইলেন। তিনি তাহার মত প্রসারিত করেন। শৈবগণ 
শিবপুরাণাদি, শাক্তগণ দেবীভাগবতার্দি এবং বৈষ্ণবগণ বিধুপুরাণার্দি রচনা 
করিলেন। কিন্তু তাহার এসকল গ্রন্থ নিজেদের নামে প্রকাশ করিলেন ন1। 

তাহার ভাবিলেন, তীহাদের নামে রচিত হইলে এসকল গ্রন্থ কেহই 

প্রামাণিক বলিয় শ্বীকার করিবেন না । এইজদ্/ তাহার! ব্যাসাদি খষি-মুনিদিগের 
নামে পুরাণ রচন। করিলেন। যাস্তবিকঃ এসকল গ্রন্থের “নবীন” নাম রাখাই উচিত 

ছিল। কিন্তু যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পুত্রের নাম “মহারাজাধিরাজ” 
এবং আধুনিক পদার্থের নাম “সনাতন” রাখে, সেইরূপ এ বিষয়েও আশ্চর্য্য কি? 
ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ আছে, সেইরূপ পুরাণগুলির মধ্যেও বিবাদ 

রহিয়াছে । 

দেখ! দেবীভাগবতে শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী *ভ্রী” নাঙ্মী এক দেবীর উল্লেখ 
আছে। তিনি সমগ্র জগণ্ড এবং ব্রক্ষা-বিষুর-মহারদ্দেবকেও স্ৃপ্টি করিলেন। যখন 

দেবীর ইচ্ছ। হইল, তখন তিনি তাহার হস্ত ঘর্ষণ করিলেন। তাহাতে তাহার হস্তে 

এক স্ফোটক হইল। সেই স্ফোটক হইতে ব্রহ্ধা উৎপন্ন হইলেন। দেবী ব্রহ্মাকে 

বলিলেন, *্তুমি আমাকে বিবাহ কর”। ব্রহ্মা! বলিলেন, “তুমি আমার মাতা হও, 
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আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না”। তাহা শুনিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হইয়! 

পুত্রকে ভন্মীভূত করিলেন। তিনি পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়। পুর্ব্বের শ্যায় দ্বিতীয় 
পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তাহার নাম বিষুঃ রাখিলেন। বিষুণকেও পুর্বেরাক্তরূপে 

বলিলেন। বিষুও ন্বীকৃত না| হইলে তাহাকেও তিনি ভগ্মীভূত করিলেন। 
দেবী পুনরায় পুর্বের্বাক্তরূপে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়া তীহার নাম “মহাদেব” 
রাখিলেন এবং তীহাকেও বলিলেন, “তুমি আমাকে বিবাহ কর ৮1 মহাদেব 

বলিলেন; “আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না, তুমি অন্থ স্ত্রীদেহ ধারণ কর” । 
দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, “এই ছুইস্থানে ভল্মের শ্যায় কি 

পড়িয়া আছে”! দেবী বলিলেন, «ইহারা তোমার ছুই ভাই; ইহারা আমার 
আজ্ঞ! পালন করে নাই বলিয়া আমি ইহাদ্দিগকে ভল্মীভৃত করিয়াছি” । মহাদেব 
বলিলেন, আমি এক কি করিব? ইহার্দিগকে জীবিত কর এবং আরও ছুইজন 

স্্রীলোক উৎপন্ন কর। তিন জনের বিবাহ তিন জনের সহিত হইবে” । দেবী 
তাহাই করিলেন। অনভ্তর তিন জনের সহিত তিন জনের বিবাহ হইল । 

বাহবা! মাতাকে বিবাহ করিল না, কিন্তু ভগ্লীকে বিবাহ করিল! ইহ! 
কি উচিত কাধ্য বলিয়। মনে করিতে হইবে? পরে দেনী ইন্দ্রাদিকে 

উৎপন্ন করিয়া! ব্রহ্মা” বিষ রুদ্র এবং ইন্দ্রকে তাহার পাল্ষীবাহক ভৃত্য করিলেন। 
এইরূপ মনগড়। সুদীর্ঘ গল্প রচিত হইয়াছে । ইহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে 

পারে, “দেবীর শরীর এবং শ্রীপুরের স্ষ্টিকর্ত। কে? দেনীর মাতাপিতা কাহার 
ছিলেন” ? যদি বলে যেদেবী অনাদি, তবে সংযোগজ বস্তব কখনও অনাদি হইতে 

পারে না। যদি মাভ। পুত্রের বিবাহ করিতে ভয় পাঁয়, তবে ভাতার তগ্নী বিবাহ 
করা এমন কি ভাল কথ! ? 

এই “দেবীভাগবতে” যেমন মহাদেব, বিষুঃ এবং ব্রহ্ষদির হীনতা ও দেবীর 

মহত্ব বণিত হইয়াছে, সেইরূপ “শিবপুরাণে” দেবী প্রভৃতির অনেক হীনতা বধিত 

হইয়াছে অর্থাৎ ইহার! সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর । 

যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষবিশেষের ফলের আঁটি এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি 

হয় বলিয়া মনে করা যায়, তরে ভন্মে লুতিত গর্ভ প্রভৃতি পশুর, কুঁচাদির 

ধারণকারী ভীন ও কঞ্র প্রভৃতির এবং শুকর কুকুর গার্দভাঁদি ভল্ম লুষ্ঠিত 
পশুদ্দিগের মুক্তি হয় না কেন ? 

(প্রশ্ন )-_৭কালাগ্রিকুদ্রে।পনিষদ্দে ভস্মলেপন করিবার যে বিধান আছে, 
'তাহ1 কি মিথ্য।? এবং পত্যায়ুবং জমদগ্নে*৮, ( যজুর্বেবেদবচন ) ইত্যাদি বেদমন্তরে 
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ত্রধারণের বিধান আছে । আর পুরাণে বর্ণিত আছে যে রুত্ত্রের চক্ষু হইতে 
অশ্রু পতিত হওয়াতে যেবুক্ষ হইয়াছিল, তাহার নাম রুজ্ীক্ষ। এইজন্য 
রুজ্রাক্ষ ধারণে পুণ্য হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একটি মাত্র রুক্রাক্ষ ধারণ 
করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়! ব্বর্গে যাওয়া যাঁয়,। যমরাজ ও 

নরকের ভয় থাকে না। ( উত্তর )-_“কালাগ্রিরপ্ত্রোপনিষ” কোন্ রখোড়িয়া” 

অর্থাৎ ভন্মধারী রচনা! করিয়াছে । কারণ প্যস্থয প্রথমা! রেখা সা ভূলেোক£, 
ইতাদ্দি বচন ( উক্ত গ্রন্থে) নিরর্৫থক। প্রতিদিন হস্তরচিত ভম্মরেখা কিরূপে 

ভূলোক বৰ! তাহার বাচক হইতে পারে? আর যে পত্রযায়ুষং জমদগ্নে১ ইত্যাদি 
মন্ত্র আছে তাহ] ভল্ম অথবা ত্রিপুণ্ড. ধারণের সৃচক নহে; কিন্তু “চক্ষুর্বে জমঘগ্রিঠ*, 
(শতপথ ) “হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ (ত্র্যাযুষম্) তিন গুণ 

অর্থাৎ তিন শত বগুসর পর্য্যন্ত থাকুক; আর আমিও এমন পুণ্যকম্ম করি 

যাহাতে আমার দৃষ্টিনাশ না হয়”। ভাল, ইহা কত বড় মুর্খতার কথা যে, 
অশ্রপাত হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে! কেহ কি পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের 
অন্যথা করিতে পারে? পরমাত্মা যে-বৃক্ষের যে-বীজ রচন। করিয়াছেন, সে-বীজ 

হইতেই সে-বুক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে; অন্যথা নহে। এই হেতু রুদ্রাক্ষ, 

তন্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘান এবং চন্দনাদ্ি কষ্টে ধারণ কর! বন্য পশুব€ মনুষ্যের 
কাধ্য। এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ অতিশয় মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং 

বর্তব্যত্যাগী। তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি এ-সকল কথ বিশ্বাস 
না! করিয়া সঙকন্ম করিয়া! থাকেন। যদি রুজ্্রাক্ষ এবং ভস্মধারণ করিলে 

যমরাজের দূত ভয় পায়, তবে সম্ভবতঃ পুলিশের সিপাহীরাও ভয় পায়! 
যদি কুকুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মর্গিকা এবং মশক প্রসৃতিও রুক্ত্রাক্ষ এবং 

ভম্মধারীদ্বিগকে ভয় না করে, তবে ম্যাঁয়াধীশগণ তাহাদিগকে ভয় করিবেন কেন? 
(প্রশ্ন )--বামমার্গী এবং শৈবগণ প্রশংসনীয় না হউন কিন্তু বৈষ্ঞবগণ 

ত প্রশংসনীয়? (উত্তর)--বৈষ্ন্টাণও নেদবিরোধী বলিয়া তদপেক্ষা 

নিন্দনীয় । (প্রশ্ন )-- 

«ন্মন্তে রদদ্রমন্যাবে 1৮ «বৈষ্বমসি |৮ বামনায় চ1৮ “শণানাং তা 

গণপতি হবামছে।৮ *ভগবতী ভুয়াঃ।% “সুষ্ম্য আত্ম! জগতস্তস্থৃষশ্চ |” 

এই সব বেদ-প্রমাণ দ্বার। শৈব প্রভৃতি মত সিদ্ধ হয়; তবে আবার খগুম 

করিতেছেন কেন ? ( উত্তর )-_এই সকল বচনঘ্ধার শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় 
৪৩ 
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না। কারণ, “রুদ্র” পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ুঃ জীব এনং অগ্নি ইত্যাঙ্গির নাম। খিনি 
ক্রুদ্ধ হুইয়া তুষ্টপ্দিগকে রোদন করান সেই রদ্ত্র পরমাতআ্মাকে নমস্কার, প্রাণ 
ও জঠরাগিকে অন্ন দিনে (নম ইতি মন্ননাম-_নিঘণ্ট, ২৭), যিনি মঙ্গলকারী 
এবং যিনি সমস্ত জগতের অত্যন্ত হিতকারী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার । 

«“শিবস্ পরমেশ্বরস্তায়ং ভক্তঃ শৈবঃ1৮ «বিষ্চোঃ পরমাআ্মনোহয়ং 
ভক্তো বৈষ্ণবঃ 1” “গণ্পতেঃ সকল জগতম্বামিনোহয়ং সেঘকে। গাণপতঃ 1৮ 

“ভগবত্যাঃ বাণ্যা অন্মং সেবকঃ ভাগবতঃ।৮ “দুর্ধ্যস্ চরাচরাতনোহয়ং 
সেবক; সৌরঃ।৮ 

এ সকণ রুত্ত্র, শিন, বিষু্। গণপতি এবং সূর্য্যাদি পরমেশ্বরের নাম এবং 
ভগবতী সত্য-ভাষণযুক্তা বাণীর নাম। এ সকল ন! বুঝিয়া লোকে কিরূপ বিবাদ 
বাধাইয়াছে যথা-_ 

কোন এক নৈরাগীর ছুই চেল৷ ছিল। তাহার! প্রতিদিন গুরুর পা। টিপিয়। 
দিত। তাহারা ভাগ করিয়া একজন দক্ষিণ এবং অন্য জন বাম পদ সেবার ভার 

লইয়াছিল। একদিন তাহাদের একজন বাজার করিবার জন্য কোন স্থানে 

গমন করে। অপরজন নিজ সেব্য পদের সেবা করিতে থাকে । ইত্যবসরে 

গুরুদেব পার্খপরিবর্তন করাতে উক্ত শিষ্তের সেব্য পদের উপর তাহার গুরু- 

জ্রাতার সেব্য পদ পতিত হইল । তাহাতে সে দণ্ড লইয়া সেই পদ্দের উপর 

আঘাত করিল। গুরু বলিলেন, “ওরে দুষ্ঠ! তুই একি করিলি”? চেল! 

বলিল, “আমার সেব্যপদ্দের উপর এই পর্দ আসিয়া পড়িল কেন?” ইত্যবসরে 

যে চেলা বাজারে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আমসিল। সেও সেক পদ্দের 
সেবা করিতে আরম্ত করিল। সে দেখিল যে, সেই পদ ফুলিয়া গিয়াছে । তখন 
সে বলিল, “গুরুদেব! আমার এই সেব্য পদ্দের কি হইছে”? গুরু সমস্ত 

বৃতাভ্ত বর্ন করিলেন। তখন সেই মুর্খও নিঃশবে দণ্ড লইয়া! সজোরে গুরুর 

অন্ট পদ্দের উপর আঘাত করিল। তখন গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়! 
উঠিলেন। তখন উভ্তয় চেল! দণ্ড লইয় তাহার ছুই পদ্দের উপর আঘাত করিতে 
লাঁগিল। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহ! শুনিয়া লোকেরা আলিয়া 
বলিল, “দাধু! আপনার কি হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি সাধুকে ছাড়াইয়া লইয়া, সেই মূর্খ চেলাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন 
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"ঘেখ। এই ছুই পদই তোমাদের গুরুর । এই পদছয়েরই সেবা করিলে তিনি স্খ 
প্রাপ্ত হন, তাহাতে ব্যথ! দিলে ভীহারই কষ্ট হয়”। 

একই গুরুর সেবায় শিষ্কের! যেমন লীল1খেল1 করিল, সেইরূপ এক অখণ্ড 
সচ্চিদবানন্দ, অনন্ত-স্বরূপ পরমাত্মার বিঝুঃ এবং রুদ্র প্রভৃতি যে অনেক নাম আছে 
এবং যে-সকল নামার্থ প্রথম সমুল্লাসে বণিত হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়া 
শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিরা থাকে। 
অল্পবুদ্ধিগণ একটুও নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়! চিন্জা করে না যে, বিধু, রুজ, 
এবং শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয়, সর্ববনিয়ন্ত। ও সর্ববাস্তধ্যামী জগদীশ্বরের অনেক 
গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব সূচক বলিয়া! তাহারই বাচক। ভাল, এমন মূর্খদিগের উপর 
কি ঈশ্বরের কোপ হয় না? এখন চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণব্দ্দিগের অদ্ভুত লীল! 
দেখুন! 

তাপঃ পুণ্ত.ং তথা নাম মালা মন্ত্রস্তঘৈব চ। 
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ ॥ 
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্সতে। ইতি শ্রুতেঃ। 

( রামানুজপটলপদ্ধাতো। ) 

অর্থাৎ ( তাপঃ) শখ, চক্র, গদ্দ। এবং পদ্মের চিহ্ন সমূহকে অগ্নিতে তাপাইয়। 

বাহ্ছমূলে দ্বাগ দ্বিবার পর দুদ্ধপুর্ণ পাত্রে শীতল কর! হয় এবং কেহ কেহ সেই ছুগ্ধ 

পানও করে। এখন দেখুন! প্রত্যক্ষ মন্ুষ্যমাংসের স্বাদও সম্ভবতঃ তাহাতে 

থাকে। ইহারা এইরূপ কন্মদ্বার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার আশা করে এবং 

বলে যে, শহখ্খ-চক্রার্দির দ্বার শরীর তণ্ত করা কতীত জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত 

হইতে পারে না, কারণ সে (আমঃ) অর্থাৎ কীাচা। যেমন কাহারও নিকট 

রাজ্যের চাপরাস প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সকলে তাহাকে রাজপুরুষ মনে করিয়। 

ভয় করে, সেইরূপ বিষুতর শখ-চত্রগদি অস্ত্র চিহ্ন দেখিয়া যমরাজ এবং তাহার 

দৃতগণ ভীত হন ও বলেন-__ 

দৌোহা-_বানা বড়া দয়াল কা, তিলক ছাপ ওর মাল। 
যম ডরপে কালু কহে, ভয় মানে ভূপাল ॥ 

_. অর্থাৎ ভগবানের ভেক, তিলক, ছাপ এবং মাল! ধারণ করা শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য। তন্থারা 

যময়াজ এবং রাজাও ভীত হন। এইরূপই ( পুগু,ম্) ললাটে ত্রিশুলের গ্যায় চিত্র 
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অঙ্কিত করা, (নাম) নারায়ণ দাস, বিষুদাস অর্থাৎ দাস-শব্দান্ত নাম রাখা, 

( মাল। ) পন্মবীজের মাল। এবং পঞ্চম ( মন্ত্র) যথা £--ওম্ নমে। নারায়ণার ॥ ১॥ 

ইহার জনসাধারণের জন্য এই মন্ত্র রচন। করিয়াছে । সেইরূপ-্রীমন্লারায়ণ 
চরণং শরণং প্রপন্ভে॥ শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ ॥২। ভ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥৩॥ ইত্যাদি 

মন্ত্র ধনাঢ্য ও সন্ত্রান্তদিগের জস্থ রচনা করিয়াছেন। দেখুন! ইহাও এক প্রকার 

ব্যবসায় বিশেষ । যেমন মুখ তেমন তিলক ! এই পাঁচ সংক্ষারকে চক্রাক্কিতগণ 
মুক্তির হেতু বলিয়া মানেন। মন্ত্র গুলির অর্থ--আমি নারায়ণকে নমক্ষার 
করিতেছি ॥১॥ আমি লক্গ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দের শরণ লইতেছি ॥২॥ আমি 

যুক্ত নারায়ণকে নমক্ষার করিতেছি ॥৩। অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণকে আমার 
নমক্কার। বামমাগিগণ যেমন পঞ্চ-মকার মানে, চক্রাক্কিতগণও সেইরূপ পাঁচ 
ক্ষার মানে। তাহারা শখ্খ-চক্রঘারা দাগ দিবার জন্য যে বেদ মন্ত্রের গ্রমাণ 

উল্লেখ করে, তাহার পাঠ এবং অর্থ এইরূপ £-- 
। | 1 

পবিত্র তে বিততং ব্রহ্মণম্পতে গ্ররভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ | 
1 | | । 

অতগুতনূর্ন তদামো আশ্মতে শৃতাদ ইদ্হস্তস্তৎসমাশত ॥ ১॥ তপোম্পবিত্রং 
1 

বিততং দিবস্পদে ॥ ২॥ (খণ মণ ৯।-সৃণ ৮৩। মন্ত্র ১২)॥ 

ছে ব্রহ্মাগুপতে ! বেদের রক্ষক, সর্ববসামধ্যযুক্ত, সর্বশক্তিমান প্রভে। ! 

আপনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বার সংসারের সকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। 

্রজ্ঞাচ্য্য, সত্যভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয়তা এবং সতসঙ্গ ইত্যাদি 
তপশ্চর্ধ্যারহিত অপরিপক্ষ অস্তঃকরণ-বিশিষ্ট আত্মা, আপনার সেই সর্ববব্যাপক 

পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় ন।। কিন্তু বাহার! পুর্ব্বোক্ত তপঃংপ্রভাবে শুদ্ধ হন, 

তাহারাঁই তপশ্চধ্যা করিতে করিতে আপনার শুদ্ধ স্বরূপকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত 

হন॥ ১॥ ধীহার! প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সষ্টিতে বিস্তৃত, পবিত্র আচরণর'প 
তপশ্চর্ধ্যা করেন, তাহারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ॥ ২॥ 

এখন চিন্তা করুন যে রামামুজীয় প্রভৃতি এই মন্ত্র হইতে কিরপে “চক্রাঙ্থিত'” 

হওয়! সিদ্ধ করে? ভাল, বলুন! তাহারা! কি বিদ্বান না অবিদ্বান ছিল? 

যদ্দি বলেন যে বিদ্বান ছিল, তবে মন্ত্রটির এইরূপ অসম্ভব অর্থ করিল কেন? 

এই মজে “অতপ্ততনূ” শব্দ আছে? কিন্তু পঅতগ্ত ভূজৈক দেশঃ” নাই। আবার 
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“আতগুতনূং' ইছার অর্থ নখ-শিখাগ্র পর্যস্ত সমুদায়। যদি চক্রাঙ্কিতগণ এই প্রমাণ 

হইতে অগ্নি দ্বারাই তাপিত করা স্বীকার করে, তবে নিজ নিজ শরীরকে কোন 
চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়! দগ্ধ করুক। তাহা ও এই মন্ত্রার্থ বিরুদ্ধ ইয়। কারণ 
মন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কন্মকে তপশ্চর্য্1 বলিয়া! গ্রহণ কর। হইয়াছে। 

খতং তপঃ সত্যং ( তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং ) তপো দমস্তপঃ 
্বাধ্যায়স্তপঃ ॥ তৈতিরীয়ঃ প্রৎ ১*। অত ৮॥ 

এ-সকলকে তপ বলে। (খতং তপঃ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্য মানা, সত্য 

বলা, সহ্য করা, মনকে অধর্ম-মার্প হইতে নিবুত্ত করা, বাছোক্ড্িয় সমুহকে অল্ঠায় 

আচরণ হইতে বিরত রাখ! অর্থাৎ দেহেব্দ্রিয়-মন ছারা শুভ কর্মের আচরণ করা, 

বেদাদি সত্যবিদ্ভার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং বেদানুকুল আচরণ প্রভাতি পুণ্য- 
কর্মমানুষ্ঠানের নাম তপ। কোন ধাতুকে তপ্ত করিয়। তন্বার! চর্ম দগ্ধ করাকে তপ 
বলে না। দেখ! চক্রাঞ্কিতগণ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে করে কিন্ত 
তাহার। তাহাদের পরস্পর! এবং কুকর্ম্ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। 

“শঠকোপ” নামক এক ব্যক্তি চক্রান্কিতদ্িগের আদি পুরুষ ছিল। 
চক্রাক্ষিতদিগের গ্রস্থবসমুহে এবং নাভাডোম রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে 

লিখিয়াছে £-- 

 বিক্রীয় শুর্পং বিচচার যোগী। 

এই সব বচন চক্রাস্কিতদ্িগের গ্রন্থে লিখিত আছে। শঠকোপ যোগী 

কুল! নিন্মাণ করিত এবং তাহা কিক্রয়ার্থ বিচরণ করিত অর্থাৎ সে “ক্র” জাতিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্ষণদ্দিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে অথব। 

উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। করিলে তাহার! তাহাকে তিরক্ষীর করিনা থাকিবেন। 

এই নিমিত্ত সে ব্রাহ্মণদ্দিগের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়, তিলক এবং চক্রাক্কিত প্রস্ভৃতি 

শান্সুবিরুদ্ধ মনগড়া নানা বিষয়ের গ্রচলন করিয়া থাকিবে । শঠকোপের চেলা 

«মুনিবাহুন* চাগ্ডাল বর্ণে উৎপন্ন হুইয়াছিল। তাহার চেল! “যাবনাচাধ্য” 

ববন-কুলোৎপন্ন ছিল। কেহ-কেহ তাহার নাম পরিবর্তা করিয়া! তাহাকে 

“্বামুনাচাধ্য”ও বলিয়া থাকেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণকুলোস্তব “রামানুজ” চক্রাক্কিত 

হইলেন। তার পুর্বেধে কতিপয় হিন্দী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামানুজও 

কিঞ্চিৎ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সংক্ষতে ক্লোকবন্ধ গ্রন্থ, শারীরিক সুত্র ও 
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উপনিষদের টীকা শঙ্করাচার্ধ্যক্কৃত শারীরিরু সূত্রের টাকার বিরুদ্ধে রচন। করেন। 
তিনি শঙ্করাচাধ্যের অনেক নিন্দা করেন। 

শঙ্করাচারধ্যের অদ্বৈতম্ত-_জীব-্রন্দধ এক, বাস্তবিক দ্বিতীয় কোন বস্তু 
নাই, জাত-গ্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা মায়ারপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত 

ইহার বিরুদ্ধ। তীহার মতে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া! তিনটিই নিত্য । এস্কলে 
বিচাধ্য এই যে, শঙ্করাচাধ্যের ম্যায় ব্রহ্মাতিরিস্ত জীব এবং কারণ-বস্ত 

স্বীকার ন৷ কর! যুক্তিসঙ্গত নহে । আর রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
অর্থাৎ জীব এবং মায়! সহিত পরমেশ্বর এক, এইরূপ তিন ম্বন! অথচ অছৈত বল! 

ও জীবকে সর্ববথ! ঈশ্বরের অধীন ও পরতন্ত্র মান! সর্বথ। ব্যর্থ । কষ্ঠী, তিলক, মালা 
এবং মু্তি পুজ। প্রভৃতি ভ্রান্তমত প্রচলন করা ও অনঙ্গত কথ। চক্রাক্কিতদ্দের 
মধ্যে আছে। চক্রান্কিত মত যতদূর বেদবিরুদ্ধ, শঙ্করাচার্ষের মত ততদুর বেদ 

বিরুদ্ধ নহে। 

(প্রশ্ন )__মুদ্তিপুজা কোথা হইতে প্রচলিত হইল? (উত্তর )-_জৈনদিগের 

নিকট হইতে । (প্রশ্ন )_জৈনগণ কোথ। হইতে প্রচলিত করিল? 
(উত্তর )--নিজেদের মুর্খতা হইতে । (প্রশ্ন)-_জৈনগণ বলেন যে, শান্ত, 

ধ্যানাবস্থিত, উপবিষ্ট মুর্তি দর্শন করিয়া নিঙ্ের আত্মারও শুত পরিণাম হইয়] 
থাকে । (উত্তর )_জীব চেতন কিন্তু মূত্তি জড়। তবে কি জীবও 
মুণ্তির চায় জড় পদার্থ হইয়। যাইবে? মুর্তিপুজ। কেবল ভ্রাস্তমত বিশেব। 

ইহা জৈনগণ প্রবস্তিত করিয়াছে । এইজন্য দ্বাদশ সমুল্লাসে এই মতের খণ্ডন 
কর! হইবে। (প্রশ্ন )--শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় মুত্তিপুঞ্ায় জৈনদিগের 
অনুকরণ করে নাই। বৈষ্ণবাদির মূর্তিও জৈনদিগের মূর্তির ম্যায় নছে। 
(উত্তর )--অবশ্য ইহা! সত্য। জৈন-সৃত্তির অনুকরণে নিন্মিত হইলে, এসকল 
দৈনমতের সহিত মিশিয়া যাইত। এই নিমিত্ত জৈনথুত্তির বিরুদ্ধ মৃত্তি নির্মাণ 
কর। হইয়াছিল । বিশেষতঃ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা বৈষ্ণবদ্দিগের এবং 
বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধ কর জৈনদিগের প্রধান কাধ্য ছিল। জৈনগণ 
তাহাদের মৃক্তিপমৃহ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত এবং সংপারবিরাগী মনুস্তের আকৃতি বিশিষ্ট 
করিয়া নির্মাণ করিত। বৈষ্বাদি তথ্বিরুদ্ধ যথেষ্ট শৃঙ্গারযুক্ত, স্ত্রীলোকের সহিত 
রঙ্গ-রাগ-ভোগ-বিষয়াসক্তি-স্থচক আকৃতিবিশিষ্ট, দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট ধুতি 
নিশ্মাণ করিত। জেনগণ শব্খ-ঘণ্ট-কাসি-ঘড়ী প্রভৃতি বাজায় না। কিন্তু 
বৈষ্ণবাদি মহাকোলাহল করিয়া থাকে । এইরূপ লীলা-খেলা রচনা করাড়েই ত 
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বৈষবাদি সম্প্রদদায়স্থ পোপদিগের শিষ্ের জৈনদিগের জাল হইতে বঁচিয়। 
ইহান্িগের লীলার জড়িত হইল এবং ব্যাঁসাদি মহধির নামে মনগড়া 
অসম্ভব গাথাসম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিল। তাহারা এ সকল গ্রন্থের 
নাম পুরাণ রাখিয়া কথকতাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর এইক্ধপ 
বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে, প্রস্তরমু্তি নির্মাণ করিয়া গোপনে 
কোন পর্বতে অথবা অরণ্যাদিতে রাখিয়া আসিত, অথবা ভূমিতে 

পুতিয়া রাখিত। পরে ইহার! চেলাদের মধ্যে ঘোষণা করিত যে রাত্রিকালে 
মহাদেব, পার্বতী, রাধাকৃষণ সীত্ঈরাম, লক্্মীনারায়ণ, ভৈরব এবং হমুমান 

প্রভৃতি স্বপ্নে বলিয়। দিয়াছেন, আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থান 

হইতে আনিয়া মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি আমার পুজারী হইলে আমি 
মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব” । জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্গণ এ সকল পোপলীল। 

সত্য বলিয়। মানিয়া লইতেন এবং ্িজ্ঞাসা করিতেন, “এখন এই মু্তি 
কোথায় আছে” ? তখন “পোপ” বলিতেন, “অমুক পর্ববতে অথবা অরণ্যে 

আছে; আমার সঙ্গে চল দেখাইব”। তখন জ্ঞানান্ধগণ সেই ধূর্থের সঙ্গে 
সে স্থানে যাইগ্না মুর্তি দর্শন করিত এবং আশ্চর্যযান্বিত হইয়া তাহার 
পায়ে পড়িফ! বলিত, *আপনার উপরে এই দেবতার বড়ই কৃপা; এখন 

ইহাকে আপনি লইয়া চলুন, আমি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দ্রিব। মন্দিরে 
এই দেবতার স্থাপনা করিয়া আপনি পুজা করিবেন। অ!মরাও এই 

প্রতাপশালী দেবতার দর্শন-স্পর্শন করিয়৷ মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিব”। 

একজনের এইরূপ লীলা-খেলা রচনার পর দেখাদেখি সকল “পোপ” তাহাদের 

জীবিকার্থ ছলনা-কপটত! সহকারে বিতিন্ন মুপ্তি স্থাপন করিল। 
(প্রশ্ন )--পরমেশ্বর নিরাকার, তিনি ধ্যানগম্য নহেন। এইজন্য মৃত্তি 

অবশ্তাই থাকা উচিত। ভাল, যে ব্যক্তি কিছুই করে না সেও যুন্তির 
সম্মুখে যাইয়৷ করযোড়ে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে। ইহাতে 

ক্ষতিকি ? ( উত্তর)--পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ববব্যাপক। তাহার মৃত্তিই 

নিন্মিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুতি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হইলে, 
ঈশ্বর তাহার স্ষট যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাঁয়ু এবং বনস্পতি প্রভৃতি বিবিধ 
পদার্থে অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন, সেই পৃথিবী ও পর্ববতার্দি পরমেশ্বর-রঠিত 
মহামুর্তি ম্বরূপ এবং যাহা হইতে এ লকল মনুস্তকৃত মুত্তি সমূহ নিন্সিত 
হয় সে সকল দেখিয়া কি পরমেশ্বরের ল্মরণ হইতে পারে না? তুমি বলিতেছ 
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যে, মুন্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয়, তোমার এই উক্তি সর্ধধা মিথ্যা। 
কারণ সেই মূর্তি সম্মুখে না থাকিলে যখন পরমেশ্বরের ল্মরণ হইবে না, তখন 
মনুষ্য নির্জন পাইয়া চৌর্য এবং লাম্পট্য প্রভৃতি কুকর্ম্দে রত হইতে পারে। 
কেন না সে জানে যে এ জময়ে এম্থানে কেহই আমাকে দেখিতেছে না। 

ফলে সে অনর্থ না করিয়া ছাড়ে না। এইরূপে পাষাণাদি মূত্তিপুজায় 
অনেক দোষ ঘটে। এখন দেখুন! যিনি পাষাণাদি মূত্তিকে না মানিয়া 

সর্ধবব্যাপক, সর্ববান্তর্ধ্যামী এবং গ্যায়কারী পরমাজ্মাকে সর্বত্র সর্বদা 
জানেন এনং মানেন, তিনি তাহাকে সকলের সদসতুকর্থের স্রষ্টা এবং 

স্বয়ং পরমাত্মা হইতে ন্গণ মাত্রও দূর নহেন জানিয়া কুকর্ম করা দুরে থাকুক, 
মনেও কুচেষ্টা করিতে পারেন না । কারণ তিনি জানেন, “বদি আমি বাক্য, 
মন ও কর্ম দ্বারাও কোন কুকণ্ম করি, তবে এই অন্ত্যামীর শ্যায়বিধানে 

কিছুতেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইব ন”। 

আবার কেবলমাত্র নামন্মরণেও কোন ফল হয় না। পমিশ্রি, মিশ্রি” 

বলিলে মিষ্ট এবং দ্নিষ্ব, নিগ্ব” বলিলে তিক্ত অনুভব হয় না। জিহবা 
দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্টত্ব তথব! তিক্তত্ব জান! যায়। 

(প্রশ্ন )--নাম লওয়া কি সর্বথ। মিথা1? পুরাণে নামম্মরণের বিশেষ 

মাহাত্মা লিখিত আছে। (উত্তর )- তোমাদের নাম লইবার প্রণালী ভাল 

নহে। তোমরা যেভাবে নাম স্মরণ কর উহা মিথা!। (প্রশ্ন )-- আমাদের 

গ্রণালী কিরপ? (উত্তর )--বেদ-বিরুদ্ধ। (প্রশ্ন )--ভাল, এখন আপনি 

আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদৌক্ত প্রণালী বলিয়া দিন। ( উন্তর)-- 
নামম্মরণের প্রণালী এইরূণ হওয়া উচিত, ঘেমন ঈশ্বরের এক নাম 

ণ্ায়কারী”। ইহার অর্থ এই যে যেমন পক্ষপাত রহিত হুইয়। পরমাত্মা 
সকলের প্রতি যথোচিত ম্যায় বিচার করেন, সেইরূপ বুঝিয়া সকলে অন্যের প্রতি 

সর্ধবদা শ্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে; কখনও অন্ঠায় করিবে না। এইরূপ 
একটিমাত্র নামের দ্বারাও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে। 

(প্রশ্ন )-আমরাও জানি যে, পরমেশ্বর নিরাকার কিন্তু তিনি শিব, 

বিফ, গণেশ, সূর্য এবং দেবী প্রন্থৃতির শরীর ধারণ করিয়। রামকৃষ্ণ দিরূপে 

অনভীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার মুক্তি নিম্মিত হয়। ইহাও 
কি মিথা? (উত্তর )--অবশ্ট মিথ্যা। কারণ “অঙ্গ একপাৎ”, “অকায়ম্” 

ইত্যার্দি বিশেষণত্ধারা বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর জন্ম-মরণ 
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রছহিত। তিনি শরীর ধারণ করেন না। সেইরূপ যুক্তি ঘারাও পরমেশ্বরের 
অবতার কখনও লিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তিনি আকাশবৎ 
সর্ববত্র ব্যাপক ও অনস্ত এবং শ্খছুঃখ ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুগ রহিত। তিনি এক 

ক্ষুত্র বীর্যে, ক্ষুন্র গর্ভাশয়ে এবং ক্ষুত্র শরীরে কিরপে আসিতে পারেন? 

ধিনি একদেশী, তাহার যাতায়াত আছে। কিন্তু যিনি অচল ও অদৃশ্য 
এবং ধাহ1 হইতে একটি পরমাণু পৃথকৃ নহে, তাহার অবতার বল। যেন 
বন্ধ্যা-পুত্রের বিবাহ দিয়! তাহার পৌত্র দর্শন করার ম্যায় । ( প্রশ্ব )- যেহেতু 
পরমেশ্বর ব্যাপক, অতএব তিনি মুন্তিতেও আছেন। হ্থতরাং যে কোন পদার্থে 
ইচ্ছা ভাবনা করিয়। তাহার পুজা কর! কি ভাল নহে ? দেখ £--. 

ন কাণ্ঠে বি্যতে দেবে! ন পাষাণে ন স্বগুয়ে । 
ভাবে হি বিছ্যাতে দেবস্তম্মীদূভাবে! হি কারণম্ ॥ 

দেব পরমেশ্বর কান্ঠ। পাষাণ অথবা মৃত্তিকানিন্মিত কোন পদার্থে 

থাকেন না, তিনি ভাবেই বিদ্ভমান থাকেন। যেস্থানে ভাবনা করা যায়, 
সে-স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ হন। 

( উত্তর-)--যেহেতু পরমেঙ্ট্প সর্ববব্যাপক, অতএব কোন বস্তবিশেষে 

ভাবন। করা, অগ্থাত্র না করা, যেন কোন চক্রবস্তা রাজাকে সকল রাজ্যসত। 
হইতে বিচ্যুত করিয়। একখানি ক্ষুজ্জ পর্ণকুটীরের অধিপতি মনে করা। দেখ, 

ইহা কত বড় অপমান! তুমিও সেইরূপ পরমেশ্বরের অপমান করিতেছ। 

যদি পরমেশ্বরকে ব্যাপক বলিয়৷ মান, তাহা হইলে উদ্ভান হইতে পুষ্প-পত্র 
ছিন্ন করিয়। তাহাকে অর্পণ কর কেন? চন্দন ঘর্ষণ করিয়া লেপন কর 

কেন? ধুপ জ্বালাইয়া৷ দাও কেন? ঘণ্টা-কীসী-ঘড়ীবীজে কাষ্ঠের দ্বার! 
আঘাত কর কেন? পরমেশ্বর তোমার হস্তে আছেন, তবে করযোড় কর 
কেন? তিনি মস্তকে আছেন, তবে মস্তক নত কর কেন? তিনি অন্ন এবং 

জলাদিতে আছেন, তবে তীহাকে নৈকঝ্ছে অর্পণ কর কেন? তিনি জলে 

আছেন, তবে তীহাকে শ্লান করাও কেন? সমস্ত পদার্থেই ত পরমাত্মা! ব্যাপক 

আছেন। তুমি ব্যাপকের পুজ। কর, ন৷ ব্যাপ্যের? যার্দ ব্যাপকের পুজা 
কর, তবে প্রস্তর কাষ্ঠার্দির উপর পুষ্প চন্দনাদি অর্পণ কর কেন? 
য্দি ব্যাপ্যের পুজ। কর, তবে “আমি পরমেশ্বরের পুজা করিতেছি”, এমন মিথ্য 

কথ। বল কেন? “আমি প্রস্তরাদির পুজারী”--এই সত্য কথাটি বল না কেন? 
8৪ 
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এখন বল “ভাব” সত্য কি মিথ্যা? যদি বল সত্য, তবে পরমেশ্বর 
তোমার ভাবের অধীন হইয়া বদ্ধ হুইবেন। আর তুমি মৃত্তিকায় 
স্থর্ণ-রজতাদি, প্রস্তরে হীরাপান্ন। প্রভৃতি, সমুদ্রফেনায় মুক্তাঃ জলে ঘৃত- 

হ্গ্ধদরধি প্রভৃতি এবং ধুলিতে ময়দা শর্করা প্রভৃতির ভাবনা করিয়া এ 

সকলকে সেসেরপে প্রস্তত কর না কেন? তোমরা কখনও ছুঃখের 

ভাবনা কর না, কিন্তু ছুঃখ হয় কেন? লর্ধবদা নখের ভাবনা কর, 

কিন্তু সুখী হও না কেন? অন্ধ ব্যক্তি নেত্রের ভাবনা করিয়া দেখে ন| 

কেন? স্বত্যুর ভাবনা কর না, কিন্তু সৃত্যুগ্রস্ত হও কেন? মুতরাং তোমার 
ভাবনা সত্য নছে। যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই মনে করার নাম ভাবন।। 

অগ্নিকে অমি এবং জলকে জল জানার নাম ভাবনা । জলকে অগ্নি এবং 

অগ্নিকে জল মনে করা! অভাবনা। কেননা যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই 

জানার নাম ভান অন্থা জানার নাম অজ্ঞান। অতএব তুমি অভাবনাকে 
ভাবনা এবং ভাবণাকে অভাবনা বলিতেছে। (প্রশ্ন )--হা মহাশয়! যতক্ষণ 

বেদধমন্্রধারা আবাহন করা না হয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত দেবতা আগমন করেন না। 

কিন্তু 'আবাহন কর। হইলে ততক্ষণাত দেবতা আগমন করেন এবং বিসর্জন 

করা হইলে চলিয়া যান। (উত্তর )--যদ্দি মন্ত্রপাঠ করিয়া আবাহন করিলেই 

দেবত1 উপস্থিত ছন, তবে মুন্তি চেতন হন না কেন? বিসর্ভ্রন করিলে 
চলিয়াই বা যান না কেন? আবার দেই দেবতা কোথা হইতেই ব৷ 
আগমন করেন? কোথায়ই বা চলিয়া যান? অন্ধগণ! শ্রবণ কর, 

পু পরমাত্মা আসেনও না, যানও না। যদ্দি মন্ত্রবলে পরমেশ্বরকে 

আবাহন করিয়া আনাইতে পার, তবে দেই মন্ত্রবলে স্বীয় ম্বৃতপুত্ের 

শরীরে জীবকে আবাহন করিয়া আনাইতে পার না কেন? শক্রর 

শরীরে জীবাঝ্সার বিসর্জন করিয়। তাহাকে মারিতে পার না কেন? নির্বোধ, 
সরলমতি ভাই সব! পোপগণ তোমার্দিগকে প্রতারিত করিয়া ন্বার্থসিদ্ধি 

করিয়া থাকে । বেদে পাষাণাদ্ি যৃণ্ডির পুজা, এবং পরমেম্থরের আবাহুন 
বিসর্জন করার একটি অক্ষরও নাই। (প্রশ্ন )--. 

প্রাণ ইহাগচ্ছন্ত হথখং চিরং তিষ্ঠস্ত স্বাহ।। 
আত্মেহাগচ্ছতু স্ুখং চিরং ভিষ্উতু স্বাহা । 
ইন্ড্িয়াণীহাগচ্ছন্ত নুথং চিরং তিস্ত স্বাহা ॥ 
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এই জব বেদমন্ত্র সাছে। আপনি “নাই” বলিতেছেন কেন ? (উত্তর )-_ 
ভাই সব! বুদ্ধি একটু কার্যে ভ প্রয়োগ কর! এ সকল কপোলকল্লপিত, 
বামমার্গীদিগের বেদবিরুদ্ধ তন্গ্রস্থোক্ত পৌঁপরচিত পংক্তি; বেদ-বচন নহে। 
( প্রশ্ন )--তন্ত্র কি মিথ্যা ? ( উত্তর )--হা, সর্ব্থ। মিথ্যা। বেদে যেমন আবাহন 
এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি পাষাণাদি-মুন্তি বিষয়ক একটি মন্ত্রও নাই, সেইরূপ প্ন্নানং 
সমর্পয়ামি” ইত্যাদি বচনও নাই। এতটুকুও নাই যে, “পাষাণাদিমৃত্তিং রচয়িত্বা 
মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিররর্চয়েও” অর্থাৎ পাষাণ-মৃন্তি নিশ্মাণ করিয়। 
মন্দিরে স্থাপন করিবে এবং চন্দন-মক্ষতাদি ছারা পুজা ক'রিবে--এমন 
বাক্যের লেশমাত্রও নাই। (প্রশ্র)_যদ্দি বেদে বিধি না থাকে, তবে খগ্ডনও 

নাই। যদ্দি খগ্ুন থাকে, তবে প্প্রাপ্তো সত্যাং নিষেধঃ” মৃত্তি থাকিলেই 
ত খগুন হইতে পারে। (উত্তর)--বিধি ত নাইই, অধিকন্ত পরমেশ্বরের 

স্থানে অন্য কোনও পদার্থকে পুজনীয় মানিবে না এইরূপ সর্ব নিষেধ 
আছে। অপুর্বববিধি কি হয় না? শোন এইরূপ আছে-. 

অন্ধন্তমঃ প্রবিশস্তি যেইসন্ভৃতিমুপাসতে ৷ ততো ভূয় ইব তে তমো য উ 
সম্ভৃত্যা্সরতাঃ ॥ ১॥  যজুঃ ॥ অণ ৪০। ম*ণ৯॥ ন তস্য প্রতিমা 
অ্তি ॥ ২॥ যজুৎ ॥ অৎ ৩২। মং ৩।॥ 

যদ্াচানভূযু্দিতং যেন বাগত্যুগ্ভতে। 

তদদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ১ ॥ 
যম্মনসা ন মনুতে যেনাহুম্নে! মতম্। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ২॥ 
যচ্চক্ষৃষ! ন পশ্থাতি যেন চক্ষুংষি পশ্থান্তি । 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥ 

যচ্ট্রোত্রেণ ন শুণোতি যেন শ্রোত্রমিদ্ শ্রুন্তমূ। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥ 

যত্প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫॥ কেনোপনিৎ ॥ 

যাহার! ব্রক্ষের স্থানে অসভভূতি অর্থাৎ অনুতপন্ন, অনাদি প্রকৃতি-রূপ 
কারণের উপাসনা! করে, তাহার। অন্ধকার অর্থাৎ অভ্ঞান্তা এবং ছুঃখসাগরে 
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নিমগ্ন হয়। যাহার! ক্রহ্ষের স্থানে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন 
কাধ্যরূপ পৃথিব্যার্দি ভূত, পাষাণ, ব্বক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের 
উপাপনা করে, তাহার উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত 

হয়; অর্থাৎ মহামূর্খরূপে চিরকাল ঘোর ছুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া! মহায্লেশ 
ভোগ করে ॥১॥ যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক, সেই নিরাকার পরমাত্মার 

প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা! মুক্তি নাই ॥২॥ যিনি বাণীর ইয়ন্তার বিষয় 
নহেন, অর্থাৎ যেমন “এই জল গ্রহণ কর*-স-এমন নহ্েন, কিন্তু ধাঁহার ধারণ 

এবং সত্ত। দ্বার বাণী প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা 

কর ; যাহ! তাহ হইতে ভিন্ন, তাহ! উপাস্য নহে ॥১॥ মনের ইয়ত্তার মধ্যে 

ধাহাকে মনন কর! যায় না, যিনি মনকে জানেন, তীহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া 
জান ও উপাসন। কর; ব্রহ্ষের স্থানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জীন ও অন্তঃকরণের 

উপাসনা করিও না ॥২॥ যিনি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হন না কিন্তু যাহার ছারা চক্ষু 
দেখিতে পায়, তীহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া! জান এবং উপাসন! কর; ব্রহ্ম 

হইতে ভিন্ন সূর্য-বিছবাত-অগ্নি আদি জড় পদার্থের উপাসনা করিও না॥ ৩॥ 

যিনি শ্রোত্রদ্বারা শ্রুত হন না! কিন্তু ধাহার দ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করে, তুমি 

তাহাকে ব্রক্মা বলিয়া! জান এবং তীহারই উপাসনা কর; তীহার স্থানে তাহা 

হইতে ভিন্ন শব্দ প্রভৃতির উপাসন। করিও না ॥ ৪ ॥ ঘিনি প্রাণত্বারা চালিত 

হন না কিন্তু ষীহার হ্থার৷ প্রাণ গতিশীল হয়, সেই ব্রহ্মকেই তুমি জান, 

এবং তাহারই উপাসনা কর) তাহা হইতে ভিন্ন, বায়ুর উপাসন। 

করিও না। ৫॥ ইত্যার্দ অনেক নিষেধ আছে। নিষেধ প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত 

উভয়েরই হইয়া থাকে। প্রাপ্তের নিষেধ--যেমন কেহ কোথায়ও বসিয়। 

আছে, তাহাকে সে-স্থান হইতে উঠাইয়! দেতয়া। অপ্রাপ্তের নিষেধ__-যেমন 

কেহ বলিল, “হে পুত্র! তুমি কখনও চুরি করিও নাঃ কুপে পতিত 
হইও না, অসত-সংস্গ করিও না এবং বিষ্তাহীন থাকিও না” ইত্যাদি । যাহা 

মন্গয্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্ত সুতরাং প্রাপ্তেরও 

নিষেধ কর। হইয়াছে । এই কারণে পাষাণাদি মুগ্তির পুজা একাস্ত নিষিদ্ধ । 
(প্রশ্ন )-_মুদ্ধিপুজায় পুণ্য না থাকুক, পাপও ত নাই ? (উত্তর)-__কর্ম্ম দ্বিবিধ। 

এক বিহিত, অস্ত নিষিদ্ধ । বিহিত কর্ম্ম--বেদে যাহা সত্যভাষণারদি কর্তব্য 

বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহ] । নিষিদ্ধ কণ্ম--বেদে যাহা মিথ্যাভাবণাদি 

জকর্তব্য বলিয়। নিষিদ্ধ আছে, তাহা । বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান যেমন ধর্ম, 
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তাহা না করা তেমন অধর্ন্ম ; সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম করা! অধর্থ্ম এবং না করা ধর্ম। 

যখন তোমর1 বেদের নিবিদ্ধ মৃন্তিপুজ। প্রভৃতি কর্ম কর তখন তোমরা 
পাপীনহ কেন? (প্রশ্ন )--দেখুন! বেদ অনাদি। পুর্বে মুস্তির কি প্রয়োজন 
ছিল? কারণ, তখন দেবতাগণ প্রত্যক্ষ ছিলেন। এই পদ্ধতি ত পরবস্তাঁ কালে 
তন্ত্পুরাণমতে প্রচলিত হইয়াছে । যখন মনুষ্যের জ্তান ও সামর্থ্য হাস পাইল, 
তখন সে পরমেশ্বরেয় ধ্যান করিতে অসমর্থ হইল । কিন্তু সে ত মৃণ্তির ধ্যান করিতে 
পারে! এই নিমিত্ত অজ্ঞানদিগের জন্থ মৃত্তিপূজা। কেননা, সোপান-পরম্পর! 
অতিক্রম করিয়াই গৃহের উপরিভাগে যাওয়া যায়। প্রথম সোপান পরিত্যাগ 
করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠা যায় না। সুতরাং মুন্তিই প্রথম 
সোপান। মুন্তিপুজা করিতে করিতে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে অস্তঃকরণ পবিত্র 
হইলে মনুষ্য পরমাত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হয়। লক্ষ্যবেধকারী যেমন 

প্রথমতঃ স্কুল লক্ষ্যের প্রতি ৰাণ অথবা গুলি গোল! প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে 

করিতে পরে সূন্ম লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ স্থুল মুন্তির 
পুজা করিতে করিতে পরে সুন্মন ব্রহ্মাকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বালিকাগণ 

যতর্দিন যথার্থ পতি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পথ্যস্ত পুতুল খেলা করে, সেইরূপ 
মুণ্তিপুক্তা কর! কুকর্ম নহে। 

(উত্তর )--যেহেতু বেদ্রবিহিত আচরণ ধর্ম এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ অর্থ, 

অতএব তোমার বলা সবন্বেও যুদ্তিপুজা করা অধর্ম শ্থির হইল। যে-সকল 
গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ, এ সকল গ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া! নাস্তিকের কাধ্য বলিয়া 
জানিবে। শোন-_ 

নান্তিকো৷ বেদনিন্দকঃ ॥ ১ ॥ ( মনুঃ ২। ১১)। 

য! বেদবাহ্াঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। 
সর্ববাস্তা নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা! হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২॥ 
উৎপদ্যন্তে চ্যবস্তেচ যান্ঠাতোন্তানি কানিচিৎ । 

তান্ার্ধবাকালিকতয়৷ নিক্ষলান্তনৃতানি চ ॥ ৩॥ 
মনুৎ । অণ ১২। (৯৫। ৯৬)॥ 

মন্স বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে, 

বেদত্যাগ ও বেদ্ববিরুদ্ধ আচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলে ॥ ১॥ যেসকল গ্রন্থ 
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বেদবহিভূত দ্বৃণিত ব্যক্তিদিগের রচিত বলিয়া সংসারকে ছুঃখ-সাগরে নিমগ্ন 
করে, সে-সকল গ্রন্থ নিষ্ষল, অসত্য, অন্ধকারসদৃশ এবং ইহলোকে ও পরলোকে 
হুঃখজনক ॥২। এ সকল বেদবিরুদ্ধ কলিত গ্রন্থ আধুনিক বলিয়া শীপ্র নষ্ট 
হইয়া যায়। এ-সকল গ্রন্থ মান! নিক্ষল ও মিথ্যা ॥৩। 

এইরপে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়৷ মহধি জৈমিনি পধ্যস্ত সকলের মত 
এই যে, বেদবিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদানুকুল আচরণ করাই ধর্ম । 
কেননা বেদ সত্যার্থ প্রতিপাদ ক। ইহ] ছাড়া যাবতীয় তন্ত্র ও পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়! 

মিথা।। স্থতরাং বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থোক্ত মুগ্তি-পুঁজাও অধর্্ম। জড়-পুজাঘার! মনুষ্রের 
জ্ঞান কখনও বন্ধিত হইতে পারে না বরং যুদ্তি-পুজা দ্বারা যে জ্ঞান 
আছে, তাহাও নষ্ট হইয়। যায়। অতএব জ্ত্রানীদিগের সেবা ও সংস্্গই 
জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণ, পাষাণারদদি নহে। পাষাণাদি-নিশ্মিত মুগ্তির পুজ। 
দ্বারা কেহ কি পরমেশ্বরকে ধ্যানগম্য করিতে সমর্থ হয়? না, না। 

মূত্তি-পুজা সোপান নহে কিন্ত একটি প্রশণ্ড গর্ত। তন্মধ্যে পতিত স্ছইলে 
মনুষ্য চূর্ণ-বিচণ হইয়া যায়। পুনরায় সেই গণ্ভ হইতে সে নির্গত হইতে 
পারে না, তম্মধ্যেই সে বিনাশপ্রাপ্তড হয়। অবশ্য, সামান্থ ধাম্মিক বিদ্বান্ 

হইতে পরম্-বিদ্বান যোগী পর্য্স্ত সকলের সংস লব্ধ সছি্ভা এবং সত্যভাষণাদি 
গুহের উপরিভাগে যাইবার জন্ত সোপানের গ্ঠায় পরমেশ্বর-প্রাপ্তির 
সোপান। কিন্তু মুর্তি-পুজা করিতে করিতে কেহ জ্ঞানী ত হয় নাই, 
প্রত্যুত শু্তিপুজকগণ অজ্ঞান থাকিয়া মনুষ্যজম্ম বৃথা নষ্ট করে। অনেকে 
মরিয়া গিয়াছে; যাহারা এখনও আছে বা হইবে, তাহারাও মনুষ্য-জন্মে 

ধর্দ-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফল হইতে বিমুখ হইয়া বৃথ। নষ্ট হইয়া 
যাইবে। মুর্তি-পুজ। ব্রহ্গপ্রাপ্তিবিষয়ে স্কুল লক্ষ্য সদৃশ নহে কিন্তু ধার্ট্মিক, বিদ্বান 
হওয়া এবং সগ্রিবিষ্যাই স্থল লক্ষ্যবত। এ-সকল বুদ্ধি করিতে করিতে মনুষ্য 
ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মু্িপুজা। পুতুল খেলার ম্যায় নহে; কিন্তু প্রথম 
অক্ষর-পরিচয় এবং স্ুশিক্ষা, পুতুল খেলার স্যায় ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন। শুনুন! 
মনুষ্য ম্বুশিক্ষী ও বিদ্ভালাভ করিলে, সত্যস্থামী স্বরূপ পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত 

হইবে। 

(প্রশ্ন )--সাকারে মন স্থির হয় কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া কঠিন। 
এইজন্য মুগ্তিপুজা থাকা উচিত। ( উত্তর )-্প্রথমতঃ--সাকারে মন কখনও 

স্থির হইতে পারে না। কারণ, মন কারকে সহসা গ্রহণ করিয়া, 
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তাহারই এক-এক অবয়বের মধ্যে বিচরণ করে, অন্ত বস্তর প্রতি ধাবমান 

হয়। বিস্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণে মন যথাশক্তি প্রবলবেগে ধাবমান 
হইয়াও অন্ত পায় না। নিরবয়ব বলিয়া মন চঞ্চলও থাকে না। 

কিন্তু তাহার গুণ-কন্ধ্ব-স্বভাঁবের চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে মগ্ন ও স্থির 

হইয়া যাঁয়। সাকারে মন স্থির হইলে, জগতে সকলের মনই স্থির হইত। 

কারণ, জগতে মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং মিত্র প্রভৃতি সাকার পদার্থে আবদ্ধ 

থাকে। নিরাকারে লগ্ন না হওয়া পধ্যস্ত কাহারও মন স্থির হয় না। 

কেননা; মন নিরবয়ব বলিয়া নিরাকারে স্থির হইয়া যায়। অতএব মৃত্তিপুজ 
করা অধর্্ম। দ্বিতীয়তঃ__মৃত্তিপূজা উপলক্ষে লোকেরা কোটি কোটি টাকা 
মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়। পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে। 

তৃতীয়তঃ--মন্দিরে স্ত্রী-পুরুষের মেল! হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ 
এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ__মৃত্তিপুজাকেই ধর্মম-অর্থ-কাম-মোক্ষের 
সাধন মনে করিয়া! লোকের পুরুষকার-রছিত হয় এবং বৃথা মনুষ্যজন্ম নষ্ট 

করে। পঞ্চমতঃ__বিবিধ বিরুদ্ধ ত্বরূপ, নাম ও চরিত্রবিশিষ্ট মৃত্তিপমূহের 
পুজারীদিগের মতের এঁক্য নষ্ট হয়। ফলে তাহার! বিরুদ্ধ মতে চলে এবং 

পরস্পরের মধ্যে ভেদবৃদ্ধি করিয়া! দেশের সর্বনাশ করে। যষ্ঠতঃ- মৃঙ্িপুজার 
তরসায় শক্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়! মুগ্তিপুজক নিশ্চেষ্ট 
থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য, স্বাতন্ত্র এবং এশ্বধ্য-স্থখ শব্র'র 

অধীন হয় এবং স্বয়ং পরাধীন সরাই-রক্ষকের অশ্ব এবং কুম্তকারের গর্্দীভের 

ম্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বন্ছুবিধ ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। সপ্তমতঃ--য্দি কেহ 
কাহাকেও বলে, “আমি তোমার উপবেশনের আসন বা নামের উপর পাথর 

রাখিতেছি” তখন দে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে অথব 
গালি দেয়, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের উপাপনা-স্থান হৃদয়ে এবং 
নামে মৃণ্ডি স্থাপন করে, পরমেশ্বর সেই ুবুদ্ধিদিগের সর্ববনাশ করিবেন 
না কেন? অই্টমতঃ--লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে ও দেশ-দেশান্তরে 

জমণ করিতে করিতে কষ্টভোগ করে, ধর্মঃ সংসার এবং পারমার্থিক কাঁধ্য 

নষ্ট করে, চোর প্রভৃতি দ্বারা উৎগীড়িত হয় এবং প্রতারকদিগের দ্বার! 
প্রভারিত হইতে থাকে । নবমতঃ---দুষ্টবুদ্ধি পুজারীদিগকে যে ধন দেওয়া 

হয়, তাহা তাহার] বেশ্টা পরক্ত্রীগমন, মগ্তপান, মাংসাহার এবং কলহ-বিবাদে 

ব্যয় করে। তাহাতে দ্বাতার সুখের মূল নষ্ট হুইয়। ছুঃখ উৎপন্ন হয়। দশমতঃ-- 
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মাতাপিত! প্রভৃতি মাননীয় দিগের অপমান এবং পাধাঁণাদি মুণ্তির সম্মান 
করিয়া মম্ুস্ত কৃতত্স হুইয়] যায়। একাদশতঃ__যখন কেহ সেই মুক্তিগুলি 
ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা চোর অপহরণ করে, তখন মুন্তিপূজক “হায়! হায়”! 
করিয়া কীদিতে থাকে । দ্বাদশতঃ--পুজারীগণ পরক্ত্রী এবং পুজারিণীগণ 
পরপুরুষের লঙ্গবশতঃ প্রায়ই কলুষিত হইয়া দাম্পত্যপ্রেমের আনন্দ হুইতে 

বঞ্চিত থাকে । ত্রয়োদশতঃ--প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যথোচিত আজ্াপালন 

না হওয়াতে তাহার। পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হুইয়। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়। যায়। 
চতুর্দিশতঃ--যাহারা জড়পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড়বুদ্ধি হয়। 
কারণ ধ্যেয়ের জড়ত্ব-ধন্ম অস্তঃকরণ দ্বার অবশ্য আত্মায় আসে । পঞ্চদশতঃ-_- 

পরমেশ্বর জল-বায়ুর দুর্গন্ধ নিবারণ এবং আরোগ্যের জগ্ঠ সুগন্ধ পুষ্পাদি 

স্থ্টি করিয়াছেন কিন্তু পুজারীগণ তাহ। ছিন্ন-ভিন্ন করে। কে জনে, এই 
সকল পুষ্পের সুগন্ধা আকাশে উশ্খিত হুইয়৷ কতদিন পথ্যস্ত জল-বায়ু শুদ্ধ 
করিত! পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়ার সময় পধ্যস্ত এই সকলের ন্মুগন্ধ 

থাকিত! পুজারীগণ কিন্তু মাঝখানে তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। পুষ্পা্ি 
কর্দমের সহিত মিশিয়। পচিয়! ৰিপরীত দুর্গন্ধ উত্পাদন করে। প্রন্তরের উপর 

অর্পণ করিবার জম্ই কি পরমাত্মা পুষ্পাদি সুগন্ধ শ্ত্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন ? 
যোড়শত:-_প্রস্তরের উপর অর্পিত পুষ্প-চন্দন এবং আতপ তগুল প্রভৃতি 
জল ও ম্ৃৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হুইয়৷ ক্রমশঃ নর্দমা৷ অথব। কুণ্ডের মধ্যে 
আসিয়া পচিবার পর, তাহা হইতে পুরীষ-গন্ধের ম্যায় ছুর্গন্ধ আকাশে উদিত 

হয় এবং সহত্র সহজ জীব সেই নর্দমা অথবা কুগ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া 

মরিয়া পচিতে থাকে । মুষ্তিপুজায় এইরূপ অনেক দোষ আছে। অত 
সৎপুরুষদিগের পাধাণাদি নিশ্মিত মুদ্ডিপুজ! পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বহার 
প্রশ্তরমুণ্তির পুজ1 করিয়াছেন, করেন এবং করিবেন, তাহারা পুর্বেবাক্ত 
দোষ হইতে রক্ষা পাঁন নাই, পাইতেছেন ন। এবং পাইবেনও না। 

(প্রশ্ন )-_- আপনার মতে কোনরূপ মৃত্তিপুজ। করিতে ও করাইতে নাই। 
কিন্তু আমাদের আধ্যাবর্তে প্রাচীন পরম্পরা হুইতে “পঞ্চদেব পৃ” শব্দ চলিয়। 

আদিতেছে। শিব বিধু৪, অন্থিকা গণেশ এবং সুর্য্ের মু্তি নির্মাণ করিয়া 
পুজা করাক্েই স্পধ্চায়ঙন পুজা” বলে। ইচা! কি পথ্চতয়ন-পুজা। নছে? 
( উত্তর )--কোন প্রকারের মুত্তি পুজা করিবে না। কিন্তু নিগ্গে যে “ঘুত্তিমান্” 

সম্বন্ধে বল! হইনে, তাহার পুজ। অর্থা সম্মান করা৷ উচিত। সেই পঞ্চদেব-পুজা 
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এবং পঞ্চায়তন-পুজ। শব্দের অর্থ অতি উত্তম কিন্তু বিস্যাহীন যুঢ়গণ তাহার 
সদর্থ পরিত্যাগ করিয়। নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল যে শিবা 
পঞ্চমৃত্তি নির্মাণ করিয়া পুজা কর! হয়, তাহার ত খণ্ডন এখনই কর! 
হইয়াছে। এখন সত্য, বেদোক্ত এবং বেদানুকুল পঞ্চায়তন, দেবপুজ] ও 
মুণ্ডিপুজার বিষয় শ্রবণ কর-_ 

মা নো! বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্ ॥১॥ যজুৎ ॥ (অ০ ১৬। মং ১৫) 

আচার্যে। ব্রন্মচর্য্েণ ব্রহ্মগরিণমিচ্ছতে ॥২॥ অথর্বব ॥ (কা ৯১। 

ব০ ৫। মং ১৭) 

অতিথির হানাগচ্ছে ॥৩॥ অথর্বব* (কাণ ১৫। বৎ ১৩। মং ৬) 
অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্গত ॥ ৪ ॥ খণ্েদে ॥ 

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রন্গাপি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥ ৫ ॥ 

তৈত্তিরীয়োপনিৎ ( বলীৎ ১। অন্ুৎ ১) 

কতম একে! দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥ | 

শতপথ০ । কাণ ১৪। প্রপাঠ০ ৬ । ব্রাহ্মণ ৭। কগ্ডিকাণ ১০ ॥ 

মাড়দেবো ভব পিতৃদেবো৷ ভব আচাধ্যদেবে! ভব অতিথিদেবো ভব ॥৭॥ 
তৈভিরীয়োৎ ॥ (ব। ১ অনুৎ ১১) 

পিতৃভিভ্রণতভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা | 
পুজ্য ভূষয়িতব্যাম্চ বহুকল্যাণমীপহস্থভিঃ ॥ ৮ ॥ মনুণ | অণ ৩। ৫৫ ॥ 

পুজ্যে। দেববৎ পতিঃ ॥ ৯॥ মনুম্থুত ॥ 

প্রথম দেবত। মুক্তিমতী পুজনীয়। মাতা অর্থ।ত সন্তানগণ কায়-মন-ধনদ্বারা সেবা 
করিয়া মাতাকে প্রসন্ন রাখিবে। কখনও তাহাকে হিংস। অর্থাশড তাড়ণ। 

করিবে না। | 

দ্বিভীয় দেবতা সম্মানের পাত্র পিতা । মাতার শ্যায় তাহার দেব কবিবে ॥১॥ 

তৃতীয় দেবত। বিষ্তাঁদাত৷ আচাধ্য। তাহাকে কায়-মন-ধন ছারা সেব। করিবে ॥২॥ 

চতুর্থ দেবতা অতিথি অর্থ|ৎ তিনি বিদ্বান, ধাঁন্মিক, অকপট এবং সকলের 
উন্নতিকামী। তিনি জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে সত্যোপদেশঘ্বারা সকলকে 

সখী করেন, তাহার সেবা করিবে ॥ ৩ ॥ 
পঞ্চম দেবতা স্ত্রীর পক্ষে পুজনীয় পতি এবং পতির পক্ষে পুজনীয়া পত্ী। 

৪৫ 
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এই পাঁচ মৃত্তিমান দেব। ইছাদিগের . সংসর্গে মনুস্ত-দেহের উৎপত্তি, 

পালন, লত্যশিক্ষা, বিষ্ভা ও সত্যোপদেশ লাভ হইয়! থাকে। ইছারাই 
পরমেশ্বর প্রাপ্তির মোপান-পরম্পরা। যাহারা ইহাদ্দিগের সেবা না করিয়। 
পাষাপাঘি মূর্তির পুজ! করে, তাহার! পাপিষ্ঠ ও নরকগামী। (প্রশ্ন )-_মাতাপিতা 
প্রভৃতির সেবা করা হউক, মুষ্তিপূজাও করা হউক, তবে ত কোন দোষ 
নাই? (উত্তর)-_পাধাণার্দি মৃত্তির পুজা সর্ববথ। পরিত্যাগ করিবে, মাতাপিতা 
প্রভৃতি মৃদ্তিমান দেবতাদ্দিগের সেবা কল্যাশজনক । ইহা! বড়ই অনর্থের কথ! 
যে, মূঢ়গণ সাক্ষাত মাতাপিতা৷ প্রস্ভৃতি প্রত্যক্ষ সুখদাত। দেবতাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া অদেব পাষাণ প্রভৃতিতে মস্তক আঘাত করা শ্বীকার করিয়াছে । কারণ, 

তাহার মনে করে যদি মাতাপিতা প্রসৃতির সম্মুখে নৈবেস্ত অথবা! পুজা- 
সামগ্রী রাখ! হয়, তবে তাহারা স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন এবং 

তাহারা নৈবেচা ও পুজা-সামগ্রী গ্রহণ করিলে তাহাদের নিজেদের মুখে অথবা 
হস্তে কিছুই পড়িবে না। এইজন্য তাহারা পাষাণাদির যুক্তি নিশ্দাণ করিয়া 
উহ্নার সম্মুখে নৈবেষ্ড সঞ্জিত করিয়া রাখে এবং টং টং, পু" পু" শে 
ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজাইয়না কোলাহল করে। তাহার! মৃত্তিকে অঙগুষ্ঠ প্রদর্শন 
করিয়। স্বয়ং এ সকল ভোগ করে। যেমন কেহ কাহাকেও এই বলিয়! 
ছলনা অথব! উত্যক্ত করে, *ত্বমনুষ্ঠং গৃহাণ ভোজনং পদার্থ, বাহহং গ্রহীষ্যামি,” 
_তুমি ঘণ্টা লও” এবং অঙ্ুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সকল 
বস্ত লইয়! স্বয়ং ভোগ করে। পুজারিদিগের অর্থাৎ পৃজানামক সতকর্মের শক্রুদিগের 
লীলা-খেলাই এইরূপ । তাহারা মূর্ধদিগকে জাক-জমক পারিপাট্য দেখাইয়া 
খুন্তিগুলি সজ্জিত করে এবং নিজের! বেশ্যা অথবা “ভড়ুয়া”র হ্যায় বেশতৃষ! 
গ্রহণ করিয়। নির্ববদ্ধি, হতভাগ্য এবং অনাথদিগের সামগ্রী লইয়৷ আনন্দ 
ভোগ করে। কোন ধার্শিক রাজ। থাকিলে তিনি এ-সকল পাধাণপ্রিরকে 
পাষাণ ভাঙ্গা-গড়াতে ও গৃহনিম্মাণাদি কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া খান ও পানীয় দান 
এবং জীবিকা-নির্ববাহের ব্যবস্থা করিতেন। 

( গুশ্স )--যেমন স্ত্রীপ্রভূতির পাধাণমূত্তি দেখিয়া কামোতপন্স হয় সেইরূপ 
বীতরাগ এবং শান্তদিগের মুদ্তি দর্শনে বৈরাগ্য ও শাস্তিলাত হইবে ন৷ 
কেন? ( উত্তর)--তাহা হইতে পারে না। কারণ মুন্তির জড়ত্ব-ধর্ম্ম আত্মার 
সংক্রমিত হওয়াতে বিচার-শক্তি হাস পাঁয়। ব্বেক ব্যতীত বেরাগ্য, 
বৈরাগ্য ব্যতীত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতীত শাস্তি হয় না। যাহ! কিছু 
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হইবার তাহা সৎপুরুষদিগের সংসর্গ, উপদেশ এবং তাহাদের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের 
ফলে হইয়া থাকে । কাহারও দৌষগুণ ন! জানিয়। কেবল তাহার যুত্তিদর্শনে 
তাহার প্রতি শ্রীতি উৎপন্ন হয় না। গুণজ্ঞানই শ্রীতির কারণ। মৃত্তিপুজা 
প্রভৃতি কুকর্মের জন্যই আর্ধ্যাবর্তে কোটি কোটি নিষ্বণ্মা। পুজারী, ভিক্ষুক, অলস 
এবং পুরুষকারবিহীন মনুধ্য রহিয়াছে । তাহার মুঢ় বলিয়া সমস্ত সংসারে 
মূঢ়তা বিস্তার করিতেছে । ফলে মিথ্যা এবং প্রতারণাও অনেক বিস্তার 
লাভ করিয়াছে । (প্রশ্ন )-_দেখুন! কাশীতে সম্রাট ওরঙ্গজেবকে “লাটভৈরব* 
প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জনক ঘটনা! দেখাইয়াছিলেন। যখন মুসলমানগণ এ 
লকল দেবমৃত্তি ভগ্ন করিতে গিয়া কামান দ্বাগিল ও গোল৷ প্রভৃতি বর্ষণ করিল 
তখন বড় বড় ভ্রমর বহির্গত হইয়া সৈম্যদিগকে ব্যাকুল করিয়৷ তাড়াইয়া 
দিয়াছিল। ( উত্তর )--এই আশ্চর্যজনক ঘটন। পাষাণকৃত নহে। কিন্তু সে-স্থামে 
সম্ভবতঃ ভীমরুলের চাক সংলগ্ন ছিল। উহার! স্বভাবতঃই ক্রুরস্বভাব। কেছ 
উহাদ্দিগকে বিরক্ত করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিবার জগ ছুটিয়া 
আসে। ছুগ্ধধার! সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও পুজারীদিগের লীলা-খেলা মাত্র । 

(প্রশ্ন )-- দেখুন! মহাদেব শ্রেচ্ছকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই কূপের মধ্যে 
এবং “বেণীমাধব” জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়। লুকাইয়াছিলেন। ইহাও কি 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে ? ( উত্তর )--ভ্াল, কালভৈরব ও লাউভৈরৰ ধাঁহাদের 
রক্ষক, ভূত প্রেত এবং গরুড় প্রস্ভৃতি ধাহাদ্দের অনুচর, তাহার! যুদ্ধ করিয়] 
মুসলমানদিগকে তাড়াইয়। দিলেন না কেন? পুরাণে মহাদ্দেব এবং বিষু? 
সম্বন্ধে আখ্যারিকা আছে যে, তাহার! ত্রিপুরান্থর প্রসৃতি মহাভয়ঙ্কর বহু 

দুরাত্মাদিগকে ভন্মীভূত করিয়াছিলেন । তাহা হইলে তাহার মুসলমানদিগকে 

ভগ্ম করিলেন না. কেন? এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃণ্তিগুলি যুদ্ধ 
করিবার ও করাইবার কার্ধ্যে কিছুই নয়। মুসলমানগণ মন্দির এবং 

মুন্তিসমূছ ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর নিকট উপস্থিত হইলে, পৃজারীগণ 
সেই পাষাণ-লিঙ্গকে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বেণীমাধবকে ব্রাহ্মণের 
গৃহে লুকাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। যদ্দি কালভৈরবের ভয়ে যমদূত পরত 
কাশীতে না যায় এবং কালভৈরব প্রলয়কালেও কাশীকে বিনষ্ট হইতে ন! 
দেন, তাহ। হইলে তিনি শ্েচ্ছ-দূতকে ভয় দেখাইলেন না কেন? নিজ রাজার 

মন্দিরকে নষ্ট হইতে দিলেন কেন? এ সমস্তই পোপ-মায়।। 

(প্রশ্ন) গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পাপখগুডন হয়; সে-স্থানে 
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আদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন এবং তাহারা হাত 
বাড়াইয়। পিগ গ্রহণ করেন। এ সকল কথাও কি মিথ্যা? (উত্তর) সর্ব! 
মিথ্যা। যদ্দি সে স্থানে পিগুদানের এইরূপ প্রভাব হয় তবে পিতৃগণের 
ভ্বখের জন্য যেসকল পাগাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া! হয়, তাহার 

মেই টাক বেশ্টাগমনাদ্দি পাপ কাধ্যে ব্যয় করিতে যে পাপ হয়, 

তাচ্ছার খণ্ডন হয় না কেন? আর আজকাল পাণ্ডা ব্যতীত অন্য কাহারও 

হাত বাহির করিতে দেখ! যায় না। কোন ধূর্ত কখনও ভূমিতে গর্ত খনন 
করিয়া তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কোন এক জনকে বসাইয়। দিয়া থাকিবে । পরে তাহার 

মুখের উপর কুশ বিছাইয় পিগুদান করিলে সেই ভগু তাহা গ্রহণ করিয়া 
থাকিবে । যদি এইরূপ কোন নির্বকেবোধ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে, তবে 
তাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই। সেইরূপ রাবণ যে বৈষ্কনাথকে আনয়ন 
করিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যা কথা। (প্রশ্ন) দেখুন! কলিকাতার কালীকে 
এবং কামাক্ষ্য। প্রভৃতি দেবীকে লক্ষ লক্ষ লোক মানে, ইহা কি আশ্চর্য 

নহে? (উত্তর) কিছুই না। এসকল অন্ধলোক মেষের ম্যায় একে 

অন্তের অনুগমন করে এবং গর্তে ও কুপে পতিত হয়, পিছে সরিতেও 
পারে না। এইরূপ মুর্খের একে অন্যের অনুগমন করিয়া মুদ্তিপুজারূপ 
গর্ে আবদ্ধ হয় এবং হুঃখ ভোগ করে। (প্রশ্ন) ভাল, ইহাও যাইতে দিন। 

কিন্তু জগন্নাথে প্রত্যক্ষ আশ্চধ্য আছে। প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্তনের সময় 

চন্দনকাষ্ঠ খণ্ড সমুত্র হইতে নিজে নিজেই আসে। দ্বিতীয়তঃ চুল্লর উপর 
উপযু্ণপরি সাতটি হ্বীড়ী রাখ? হইলেও উপরের হাড়ী গুলির অন্ন প্রথমে সিদ্ধ হয় 
আার সে-্থানে কেহ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন না! করিলে তাহার কুষ্ঠরোগ 
হয়। তৃতীয়ত; রথ নিজে নিজেই চলে। চতুর্থতঃ পাঁপীর। জগন্নাথের দর্শন 

পায় না। পঞ্চমতঃ ইন্ত্র্যম্ম রাজার রাজ্যে দেবতার! মন্দির নিন্মাণ 

করিয়াছেন। যষ্ঠতঃ কলেবর পরিবর্তনের সময় একজন রাজা, একজন 
পাগ্ড।! এবং একজন স্ুত্রধর মরিয়া যায়। এই সব আশ্চর্যজনক 

ব্যাপার কি আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন? (উত্তর) এক ব্যক্তি 

বার বগসর পরধ্যস্ত জগন্নাথের পুজা করিয়াছিল। দে সংসারবিরাগী 
হইয়া মথুরার় আগমন করিলে আমার সহিত তাহার সাক্ষাঙ্থ হয়।. আমি 
তাহাকে এ সকল কথার উত্তর জিজ্ঞাসা! করিলাম । সে বলিল যে, এসকল 
মিথা1। হাহ।হউক, বিচার দ্বারা নির্ণয় হয় যে, কলেবর পরিবর্তনের সময় 
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উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে চন্দনকাষ্ঠ আনিয়। সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। 
এঁদকল কাষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কিনারায় গিরা ঠেকে । সুত্রধরগণ এসকল 
কাষ্ঠ লইয়া মুত্তি নির্দাণ করে। পাকের সময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! দেওয়] 
হয়। পাচক ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাইতে বা দেখিতে দেওয়া হয় না। 

ভূমির উপর চতুদ্দিকে ছয়টি এবং মধ্যস্থলে একটি চক্রাকার চুললী নিম্মিত হয়। 
হাড়ীগুলির তলদেশে ঘৃত, মৃত্তিকা এবং ছাই মাখাইয়া, ছয়টী চুলীতে তগুল পাক 
করিবার পর হীড়ীগুলির তল! মাজিয়া এবং মধ্যস্থলের হীাড়ীতে চাউল 

ঢালিয়। দিয় ছয়টি চুল্লীর মুখ লৌহ নিশ্মিত তাওয়া দ্বারা বন্ধ করা হয়। 

দর্শনকারী ধনাঢ্য হইলে তাহাকে ডাকিয়া দেখান হয়। উপরের হাড়ী হইতে 

পৰ্ক অন্ন এবং নীচের হাড়ীর অপন্ধ তগুল বাহির করিয়। তাহাকে দেখাইয়। 

বল। হয়, “হাড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দিন” । তখন সেই নির্ববোধ ধনাঢ্য 

ব্যক্তি টাকা ও মোহর দান করে; কেহ কেহ মাসিক বৃত্তিও বাঁধিয়া 

দেয়। শূত্র ও নিম্বশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে নৈবেদ্চা আনয়ন করে। 
নৈবেষ্ভ নিবেদন কর! হইলে সেই শুদ্র ও নিম্মশ্রেণীর লোকের। তাহা 
উচ্ছিষ্ট করিয়। দেয়। পরে যদ্দি কেহ টাকা দিয়া হাড়ী লইতে ইচ্ছা 

করে, তবে তাহা তাহার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র গৃহস্থ ও 

সাধু-সন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়। শুক্র ও অস্ত্যজ পধ্যস্ত সকলে এক পংক্তিতে 

বসিয়। একে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এক পংক্তি উঠিয়া গেলে 

তাহাদের উচ্ছি্ই পাতার উপরেই অন্য এক পংক্তি বসাইয়! দেওয়া হয়। 

কি ভয়ঙ্কর অনাচার! অনেকে সে-স্থানে উচ্ছিষ্ট ভোজনের পরিবর্তে স্বহস্তে 

পাক ও ভোজন করিয়! চলিয়া আসে। তাহাদের কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় না। 
সেই জগন্নাথ পুরীতে অনেকেই প্রসাদ ভোজন করে ন1। তাহাদেরও কুষ্ঠ 
প্রভৃতি রোগ হয় না। জগন্নাথ পুরীতে অনেক কুষ্ঠরোগী আছে, প্রতিদিন 
উচ্ছি্ট ভোজন করা সব্বেও তাহাদের কিন্তু রোগ দূর হয় না। এই 
জগল্সাথে বামমাগিগণ ভৈরবী চক্র রচন। করিয়াছিল। কারণ নুভত্রা শ্রীকৃষ্ণ ও 
বলদেবের ভগ্মী। তীাহাকেই ছুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে স্ত্রী ও মাতার স্থানে 

বসাইয়াছে। ভৈরবী চক্র না হইলে এ ব্যাপার কখনও হইত না। 

আবার রথচক্রের সহিত যন্ত্র কৌশল থাকে। যখন চক্র খ্ুরান হয়, 
তখন উ ঘূর্ণায়মান হয় এবং' রথ চলে। মেলার মধ্যস্থানে রথ উপস্থিত 
₹ইলে যঙ্্রের কাটা বিপরীত ভাবে ঘুরাইবা মাত্র রথ ন্মির হইয়া যায়। তখন 
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পুঞজারীগণ এই বলিয়! চীৎকার করিতে থাকে--প্ধান কর, পুণ্য কর, তবেই 

জগল্সাথ প্রসন্ন হইয়। নিজের রথ নিজেই চালাইবেন, তোমাদেরও ধর্ধারক্ষা 
হইবে”। যতক্ষণ পুজা সামগ্রী আসিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা এরূপ 
চীৎকারই করিতে থাকে। সামগ্রী আসা শেষ হইলে একজন পাণ্ড 
উত্তম বস্ত্র এবং শাল প্রভৃতি পরিধান করিয়া সম্মুখে ধাড়াইয়া কর- 

যোড়ে স্তুতি পাঠ করে--“হ প্রভে। জগন্নাথ! আপনি কৃপা করিয়া রথ 

চালান এবং আমার্দিগের ধর্মরক্ষা করুন”। এই সব বলিয়া সাহীঙ্গ 
ঘ্গুবৎ প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করে। তখনই যন্ত্রের কাটা সোজা 
ঘুরাইয়। দেওয়া হম এবং সহত্র সহস্র লোক জয় জয় শব্দে রঞ্জু আকর্ষণ 

করে। তখন রথ চলিতে থাকে। যে-সময় বুলোক ধর্শনার্থ গমন 

করে তখন এত বড় প্রকাণ্ড মন্দিরে দ্িবাভাগে অন্ধকার থাকে এবং প্রদীপ 

জ।লাইতে হয়। মৃত্তিগুলির সম্মুখে পার্দা। টানিয়। দেয়, ছুই দিকে পার্দী। খাটাইবার 
ব্যবস্থা থাকে । তখন পাগ্া। ও পুজারীগণ ভিতরে ধীড়াইয়া থাকে। 

একদিকে পর্দা টান মাত্র ততক্ষণ মুক্তি আড়াল হইয়া যায়। তখন তাহার! 
চীৎকার করিয়া বলে, “তোমর! পুজা সামগ্রী আনয়ন কর, তোমাদের পাপ 
দুর হইবে । তখনই দর্শন হইবে, শঈীপ্র আনয়ন কর” | তখন ভুর্ভাগ! সরল চিত্ত 
লোকের! ধূর্তদিগের দ্বার লুহিত হয়! সেই সময়ে ততুক্ষণা অন্থ পর্দা টানিয়া 
দেওয়া হয় ও তখনই দর্শন হয় এবং দর্শনাথিগণ প্জয় জয়” ধ্বনি করিতে 
থাকে। অতঃপর তাহার! প্রসন্নচিত্তে ধাক। খাইতে খাইতে লাঞ্ছিত হইয়া 
প্রঙ্থান করে। 

ইন্স্রহ্রান্ম রাজার বংশধরগণ অগ্ভাবধি কলিকাতায় আছেন। তিনি 
একজন এশ্বর্্যশালী রাজ! এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে মন্দির নিন্াণ করাইয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত 
রীতি অনুসারে আধ্যাবর্ষে ভোজন-সন্বন্ধীর গোলযোগ দূর করিবেন। কিন্তু 
মুর্খগণ কখনও তাহ! পরিভ্ঞাগ করিবে কি? কাহ্থাকেও দেবতা মানিতে হইলে 

যে সকল শিল্পী মন্দির নিশ্মীণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই মান উচিত। 

কলেবর পরিরর্ভনের সময় রাজা, পাণ্] বা সুত্রধর মরে না। কিন্তু 
তাহারা তিনজনই সে স্থানে নেতৃত্ব করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহারা 
দরিজদিগকে কষ্ট দিয়া থাকিবে। তাহারা সকলে একমত হইয়া পড়ে। 
কলেবর পরিবর্তনের সময় তিন জনই উপস্থিত থাকে । মৃষ্তির ফাপা বক্ষস্থলে 
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একটি স্বর্ণপাত্রে শালগ্রাম রঙ্গিত থাকে । উহা প্রতিদিন ধুইয়া চরণামৃত প্রস্তত 
কর! হয়। সম্ভবতঃ রাত্রির শয়ন-আরতির সময়ে তাহারা এ শালগ্রামের 

গাত্রে বিষাক্ত কিছু মাখাইয়। দিয়া থাকিবে । তাহা ধুইয়৷ এ তিন জনকে 

পান করাইয়া! থাকিবে । তাহাতে তাহারা তিন জন কখনও মরিয়া গিয়া 

থাকিবে। যদি মরিয়াই থাকে, সম্ভবতঃ এইরূপেই মরিয়াছে। কিন্তু ভোজন- 
ভট্রগণ ঘোষণ। করিয়া থাকিবে যে, জগন্নাথদেব নিজের শরীর পরিবর্তন 

করিবার সময় তিন জন ভল্তুকেও সঙ্গে লইয়। গিয়াছেন। পরম্ব ঠকাইয়। লইবার 
জন্থ এইরূপ অনেক মিথ্যা কথ। রটান হইয়৷ থাকে। 

( প্রশ্ন )--রামেশ্বরে যে গঙ্গোত্তরীয়ের জল-সেক করিবার সময় লিঙ্গ বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়, তাহা ও কি মিথ্যা? (উত্তর) হা মিথ্যা । কারণ উক্ত মন্দিরেও দিবসে 

অন্ধকার থাকে । দিবা-রাত্র প্রদীপ জ্বলে । যখন জলধারা বধিত হয়, তখন 
সেই জলে বিছ্বাতের ম্যায় প্রদীপের প্রতিবিম্ব উন্তাদিত হয়, ইহ] ছাড়া অন্ত 
কিছুই নহে। পাধাণের হ্থাসবৃদ্ধি হয় না। যতখানি ততখানিই থাকে । এইরূপ 

লীল1-খেলা৷ ত্বার] হুর্তাগ। নির্ববদ্ধিলৌক দিগকে প্রতারণা করা হয়। 
( প্রশ্ন )-স্রামচন্ত্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। মুণ্ডিপুজা বেবির দ্ধ 

হইলে, রামচন্ত্র মৃত্তি স্থাপন করিবেন কেন? বাল্মীকিই ব৷ রামায়ণে তাহ! লিখিবেন 
কেন? (উত্তর)-_রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ অথব। মন্দিরের নাম গন্ধও ছিল 
না। কিন্তু ইহা সত্য যে, দক্ষিণ দেশীয় রাম নামক জনৈক রাজ। মন্দির নির্মাণ 
করাইয়। লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে লইয়! হনুমান 

প্রভৃতির সহিত বিমান-যৌগে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে সীতাকে 
বলিয়াছিলেন £--. 

অত্র পুর্ববং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্িভূঃ | সেতুবন্ধ ইতি বিখ্যাতমূ ॥ 
বাল্সীকি রাৎ। লঙ্কাকা*ৎ। [ সর্গ ১২৫। শ্লোকঃ ২০ ]। 

অর সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হুইয়। ভ্রমণ-কালে আমি এই স্থানেই 

চাতুদ্মান্ত করিয়া পরমেশ্থরের উপাঁপনা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। বিনি সর্বত্র 
বিভ্ভু (ব্যাপক), যিনি দেবাদিদেব মহাদ্দেব পরমাত্মা, তাহারই কৃপায় আমরা 

এসস্থানে সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দেখ! আমরা এই সেতুবন্ধন 
পূর্বক লঙ্কা আদিয়া রাবণকে বধ করি এবং তোমাকে লইয়৷ আঙিয়াছি। 

এতদ্াভীত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে অন্য কিছুই লেখ। নাই। (প্রশ্ন )--. 

প্রঙ্গ হৈ কালিয়াকস্ত কো। জিসনে হুক! পিলায় সম্ত কে|॥% 
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দক্ষিণে কালিয়াকম্তের একটি মুর্তি আছে। এমুন্তি আজ পর্যন্ত 'কায় 
তামাক খাইয়া থাকে । মুন্তিপুজ। মিথ্যা! হইলে এই-আশ্চর্ধ্য জনক ব্যাপারও 
মিথ্যা হইত। (উত্তর)_-মিথ্যা, মিথ্যা। এ-সমস্তই পোপ-লীল!। উক্ত মুর্তিটির মুখ 
হয় ত ফীপা। উহার পৃষ্ঠ হইতে প্রাচীরের অপর পার্থ অন্য গৃহে নল সংলগ্ন 
থাকিবে। যখন পুঞ্ারী তামাক সাজ্াইবার পর হু'কায় নল সংলগ্ন করিয়া সেই 

নল মুত্তির মুখে সংলগ্ন করে এবং পার্দ। ফেলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া আসে, তখন 
পিছনের লোক নলে মুখ দিয়া হয়ত টানিতে থাকে, তাহাতে হু'কা গড়-গড় 

শব্দ করে। সম্ভবতঃ অন্ত একটি ছিদ্র মুন্তির নাপিক। ও মুখের সহিত সংলগ্ন 
থাকে । যখন পিছন দ্বিকে ফু” দেওয়া হয়, তখন সম্ভবতঃ নাঁসিক। ও মুখের 'ছিজ্ত 
দিয়া ধূম নির্গত হয়। সেই সময়ে পুজারীগণ অনেক মূর্খের ধন-সামগ্রী লুণ্ঠন 
করিয়৷ তাহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া তোলে । (প্রশ্ন )--দেখুন! প্ডাকরজী”র 
মুন্তি ছারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আপিয়াছিল। মুন্তিটি কয়েক মণ 
ভারী ছিল। উহাকে সওয়া রতি সোনার দ্বার! ওজন করা হয়। ইহাও কি 

আশ্চধ্য নহে? (উত্তর)--না। সেই ভক্ত হয়ত মৃত্তিটি চুরি করিয়! 
আনিয়াছিল। সওয়া রতি সোনা দ্বার মুক্তি ওজন করার কথা সম্ভবতঃ কোন 
ভাংখোরের অলীক গল্প। (প্রশ্ন )--দেখুন! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই 

যে, লোমনাথদেৰ ভূমি হইতে উদ্ধে থাকিতেন। ইহাও কি মিথ্যা? 
( উত্তর)-মবশ্য মিথ্যা । শুনুন! নীচে ও উপরে চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন ছিল। 
উহার আকর্ষণে মুন্তিটি মধ্যস্থলে স্থির থাকিত। মহম্মদ গজনবী” যখন 
আক্রমণ করিল তখন এই চমণ্কার ব্যাপার হইল যে, সোমনাথের মন্দির 

ভগ্র এনং পুজারী ও ভক্তদের দুর্দশা হইল। লক্ষ লক্ষ সন্ত দশ সহমত 
দৈম্যের সম্মুখে পলায়ন করিল। তখন পোপ-পুঙ্গারীগণ পুজা) : পুরম্চরণ, 
স্ততি এবং প্রার্থনা করিতে লাগিল, “হে মহাদেব! তুমি এই য্লেচ্ছদ্িগকে 

বিনাশ কর, আমাদের রক্ষা কর”। তাহার তাহাদের শিষ্য-সেবক দিগকে 
এবং রাঙ্লার্দিগকে বুঝাঁইতে লাগিল, “লাপনার। নিশ্চিন্ত থাকুন, 'মছার্দেব 

ভৈরব অধব! বীরভগ্ত্রকে পাঠাইয়া দ্িবেন। তাহারা শ্লেচ্ছদিগকে বিনাশ 
করিবেন অথবা তাহাদিগকে অন্ধ করিবেন। এখনও আমাদের দেবতা 

প্রকট জাছেন। হনুমান, ভুর্গগ এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাহারা সমস্ত 
কার্য সম্পন্ন করিবেন। সেই ছূর্ভাগ্য সরলপ্রকৃতি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ 

পোপদ্িগের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া 
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রহিলেন। কত জ্যোতিষী পোপ বলিল, “এখনও তোমার্দের আক্রমণের 

মুহুর্ত উপস্থিত হয় নাই। একজন বলিল যে অষ্টম স্থানে চন্দ্রমা আছে। 
অপর একজন সম্মুখে যোগিনী দেখাইল। ইহারা 'এ-সকল ছল-চাত্ুরীতে 
ভুলিয়া রহিলেন। বখন স্ত্রেচ্ছছসেন! আসিয়। ঘিরিয়। ফেলিল, তখন তাহার! 

হর্দশাপন্ন হইয়! পলায়ন করিলেন। কত পোপ-পুজারী এবং তাহাদের শিশ্যগণ 
ধৃভ হইল। পুজারীগণ করজোড়ে ইহাও বলিল, “তিন কোটি টাকা গ্রহণ 

করুন, মন্দির এবং মৃন্তি ভগ্ন করিবেন না৮”। মুললমীনগণ বলিল,_“আমরা 
'বুতপরস্ত” অর্থাৎ মৃন্তিপুজক নহি, কিন্ত “বুতশিকন' অর্থাত মৃত্তিভঞ্জক। তাহারা 
তত্ক্ষণাড মন্দির ভগ্র করিল। উপরের ছাদ্দ ভগ্ন হইল, চুম্বক-প্রস্তর 
পৃথক হইয়া! যাওয়াতে মৃত্তিটি পড়িয়া! গেল। শুন! যায়, সোমনাথের ভগ্রমুণ্তি 
হইতে ১৮ কোটি টাক মূল্যের রত্ব বাহির হয়। তখন পুজাঁরী এবং পোপ- 
দ্িগের উপর কশাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা রোদন করিতে থাকিলে 
বল! হইল, “ধন-ভাগুার দ্েখাও৮। তাহার! প্রহারের আধিক্যে তত্ক্ষণা 

তাহ! দেখাইয়া দ্বিল। তখন শক্রগণ সমস্ত খনভাগার লুখন করিয়া তাহাদিগকে 
প্রহার করিল। পোপ এবং তাহাদের শিশ্তদিগকে “গোলাম” এবং “বেগারী” 
করা হইল। তাহাদের দ্বার আটা ময়দ। পিষাণ, ঘাসকাটান এবং মল-মুত্রা্দ 
পরিষ্কার করান হুইল। তাহাদিগকে ছোল। খাওয়ান হইল। হায়! কেন 
তাহার! প্রস্তরপূজা করিয়া নিজেদের সর্বনাশ করিল? কেনই "বা তাহারা 
পরমেশ্বররের ভক্তি করিল না? তবে ত তাহার শ্রেচ্ছদিগের দাত ভাঙ্গিয়! 
দিত এবং বিজয়ী হইত। দেখ, যত সংখ্যক মুন্তি আছে, তত সংখ্যক 
শুরবীরের পুজা (সম্মান প্রদর্শন) করিলেও কথঞ্চিৎ রক্ষা হইত। পুজারীগণ 
প্রস্তর মুণ্তিগুলিকে ত কতই ভক্তি করিত; কিন্তু একটি যুন্তিও উড়িয়৷ 
শিয়া শত্রুর মন্তকে পড়িল না। যদ্দি তাহার। মৃত্তির পরিবর্তে কোন শৌর্ধ্য- 
বীর্য্যমম্পন্ন পুরুষের সেব। কাঁরত, তবে তিনি তাহার সেবকর্দিগকে বথাশক্তি 
রক্ষা! এবং শক্রদ্দিগকে বিনাশ করিতেন । 

(প্রশ্ন )--দঘ্বারিকার রণছোড়জী “নসঁমহতার” নিকট হৃত্তী পাঠাইয়। ছিলেম 
এবং তাহার খণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ইত্যার্দি বিষয়ও কি মিথ্যা? 

( উত্তর )--কোন ধনাঢ্য বণিক টাক! দিয়া! থাঁকিবেন, কিন্তু কেহ মিথ্য। রটন। 

করিয়া] থাকিবে যে, শ্রীরুঞ্চ সেই টাক। পাঠাইয়াছেন। যখন সংব ১৯১৪ 
লালে ইংরেজগণ .কামানের দ্বারা মন্দির ও মুন্তিগুলি উড়াইয়। দিয়াছি, 

৪৬ 
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তখন মুর্তি কোথায় গিয়াছিল ? কিন্তু বাঘেরগণ কিরূপ বীরত্বের স্ছিত 
ুদ্ধ করিয়া শক্রুদ্দিগকে বিনাশ করিয়াছিল! মুত্তি ত একটি মাছির 
ঠ্যাংও ভাঙ্গিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের শ্যায় কোন বীর থাকিলে তিনি 
শক্রদিগকে বিতাড়িত করিতেন এবং শক্রও পলায়ন করিত। ভাল, 

যাদের রক্ষক প্রহৃত হয়, নমেসকল শরণাগত প্রহৃত হইবে না কেন? 

(প্রশ্ন )--ভ্বালামুখী ত প্রত্যক্ষ দেবী! তিনি সব কিছুই ভক্ষণ করেন এবং 
ভোগ-সামগ্রী প্রদত্ত হইলে তাহার অর্দেক ভক্ষণ করেন ও অর্ধেক রাখিয়া 

দ্বেন। মুসলমান সম্রাটগণ তাহার উপর জলপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ও তাহাকে 

ক্পেহার অবরণে আবৃভ করা সন্বেও তাহার জ্বাল। নির্ববাপিত অথবয। রুদ্ধ 

হয় মাই। হিঙ্গলাজও সেইরূপ অর্ধরাত্রিতে বাহকপৃষ্ঠে পর্বধতোপরি ঘর্শন 
দ্বান করেন এবং পর্র্বতকে গর্ভভন করান। চন্দ্রকুপ কথা বলে। যোনি-যন্ত 

দিয়া নির্গত হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ঠমর! ( বীজবিশেষ ) বাঁধিলে পুর্ণ মহাপুরুষ 

হওয়। যায়। হিঙ্গলাজ দর্শন করিয়া না আসা পরাস্ত অর্ধেক মহাপুরুষ 

থাকিতে হয়। এসকল কথা কি মানিবার যোগ্য নহে ? (উত্তর )--না। কারণ, 

জ্বালামুখখী পর্বত হইতে যে অগ্নি নির্গত হয়, তন্মধ্যে পুজারীদিগের বিচিত্র 
লীল1-খেল! আছে। জম্তারের ঘবতের চামচে যে জ্বালা উৎপন্ন হয়, চামচ 
অমি হইতে পৃথক করা হইলে অথবা! ফুঁ দিলে তাহ! নিভিয়! যায়। জ্বালা 
কিঞ্চিৎ দ্বৃত ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট পরিত্যাগ করে। সেইরূপ উক্তস্থানে চুল্লীর 

স্বালায় বাছা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা ভল্ম হইয়া যায়। বনে বা গ্ছে অগ্নি 

লাগিলে, তাহ! সমস্তই ভক্ষণ করে। উক্ত স্বানে ইহ! অপেক্ছ। অধিক 

কি আছে? একটি মন্দির, একটি কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ নল-রচন] ব্যতীত হিঙ্গলাজের 
কোন বাহক নাই। সে-স্থানে পোপ-পুজারীদিগের লীলা-খেলা ব্যতীত অন্য 

কিছুই নাই। সে-স্থানে জল এবং চোরাবালির একটি কুগ্ড নির্মাণ করিয়া 
রাখ! হুইয়াছে। উহার তলদেশ হইতে বুছ,দ্র উঠে। মৃূঢ়গণ তাহ] দেখিয়] 
যাত্রা সফল মনে করে। পোঁপগণ ধনহরণার্থ যোনি-যন্ত্র নিন্নীণ করাইয়। 
রাখিয়াছে। সেইরূপ ঠমরাও পোপলীলা বিশেষ । বন্দি তদ্দারা মহাপুরুষ 
হওয়] যায়, তবে কোন পশুর পৃষ্ঠে “ঠুমরা””র বোঝা৷ চাপান হইলে, পণডও 
কি মহাপুরুষ হইয়া! যাইবে? অত্যুত্তম ধর্্যুক্ত পুরুষকারের দ্বারাই ত 

মহাপুরুষ হওয়া যায়। 

( প্রশ্ন )-অন্থতসরের দীঘিক। অম্বতরূপ। একটি মুরেঠী ফলের অর্ধেক 
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মিষ্ট। একটি প্রাচীর নত হয়, কিন্তু পতিত হয় না। রেবালসরে ভেল৷ 
ভাসে। অমরনাথে শিবলিঙ্গ স্বয়ং নির্মিত হয়। হিমালয় হইতে এক 
জোড়া পারাবত আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া চলিয়। যায়। ইহাঁও কি 
বিশ্বাস-যোগ্য নে? (উত্তর )--না। উক্ত সরোবর নামেই অমৃতসর। এক 
সময়ে যখন সেইস্থানে বন ছিল, তখন উক্ত সরোবরের জল সম্ভবতঃ ভাল 

ছিল। তাহাতে উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া থাকিবে । উহ1 অযুত 

হইলে পৌরাণিকর্দিগের বিশ্বীদ অনুযায়ী কেহ মরিবে না। প্রাচীর এমন 
ভাবে গাঁথা হইয়। থাকিবে যে, উহা! নত হয় কিন্তু পড়িয়া বায় না। রিঠায় 

কলমের আরোপ হইয়। থাকিবে অথবা! উহা! অলীক গল্প মাত্র। রেবালসরে 
তেল ভাসার মধ্যে কোন কারিগরী থাকিবে । অমরনাথে বরফের পর্ববত 

নির্মিত হয়। তাহা হইলে জল জমিয়! ক্ষুত্র লিঙ্গ-নিরশ্মিত হওয়া আশ্চর্যের 

কথ। কি? সম্ভবতঃ এক জোড়া পালিত পারাবত ছিল। পোপ-মহাশয় 

পাহাড়ের আড়াল হইতে হয়ত এগুলি ছাড়িয়া দ্বিতেন এবং দেখাইয়। টাক। 
হরণ করিতেন। 

( প্রশ্ন )-হরিদ্বার স্বর্গ্বার। “হরের প্যায়ড়ী”তে স্নান করিলে পাপ দুর 
হয়। তপোবনে বাঁ করিলে তপন্বী হওয়। যায়। দেবপ্রয়াগে, গঙ্গোত্তরীতে 

গোমুখ এবং উত্তর কাশীতে গুপ্তকাশী ও ত্রিধুগী নারায়ণ এ-সকল স্থানে 
দশ্নি হয়। ছয় মাস পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ এবং ছয়মান পধ্যস্ত দেবগণ কেদার 

ও বন্ত্রীনারায়ণের পুজা করিয়া থাকে । মহাদেবের মুখ নেপালের পশুপতিতে, 

নিতম্ব কেদারে, জানু তুঙ্গনাথে এবং চরণ অমরনাথে আছে। ইহাদের দর্শন 
এবং ইহার্দের স্থানে স্নান করিলে মুক্তিলাত হয়। ইচ্ছা হইলে কেদার ও 

বঙ্জীনাথ হইতে ত্বর্গে যাওয়া! যায়। এই সব বিষয় কেমন? (উত্তর )-_-হরঘার 

উত্তর দিকের পর্বতে যাইবার কয়েকটি পথের আরস্ত স্থল । “হরের প্যায়ড়ী” 
স্নানের জন নিশ্দিত কুণডের সোপাঁনাবলী। সত্য বলিতে গেলে, উহা! “ছাড়- 

প্যায়ড়ী” । কারণ দেশ-দেশীস্তরে মৃতলেোকদের হাড়গুলি এ-স্থানে নিক্ষিপ্ত 

হয়। পাপ কখনও কোনও স্থানে ভোগ ব্যতীত দূরীভূত অথবা! খণ্ডিত হয় 

না। তপোবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত “ভিক্ষুক-বন”। তগোবনে 

গমন করিলে ব1 বাস করিলে তপহয়না। তপ ত করিলেইহয়। কেনন! 

সে-স্থানে বু মিথ্যাবাদী দোকানদ।রও বাস করে। *হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা” 

পর্ববতের উপর হইতে জল পতিত হয়। গো-মুখাকৃতি পোপলীলাবশতঃ নিদ্মিত 
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হইয়। থাকিবে । সেই পর্বত পোপদিগের হ্বর্গ। সেখানে উত্তরকাশী” 

প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু দোকানদারের জন্য এই সকল 

স্থানেও দৌকানদারী আছে। দেবপ্রয়াগ পৌরাণিক গল্পকথকদিগের লীলা- 
খেল। মাত্র। সে-স্থানে অলকনন্দা ও গঙ্গা মিলিত হইয়াছে, এইজছ্য 

সে-স্থানে দেবতাগণ বাস করেন। এইরূপ গল্পনা করিলে কেই বা সেস্থানে 

যাইবে, কেই বা টাকা দিবে? গুগ্তকাশী তনহে, উহ1 ত প্রসিদ্ধ কাণী। 

তিন যুগের ধুণী ত দেখাযায় না; কিন্তু যেমন খাখীদিগের ধুণী এবং পাশ 
দিগের অগ্রিকুণ্ড পর্দা জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ পোপদিগের দশ বিশ 

পুরুষের ধুণী হয়ত থাকিবে। পর্বতের অভ্যন্তরে উত্তাপ থাকে, তাহা হইতে 
জল তপ্ত হইয়া! নির্গত হয়। তাহারই নাম তণ্তকুণ্ড। তাহার নিকটে অপর 

একটি কুণ্ডে উপরের অথব1 যে-স্থানে উত্তাপ নাই, সে-স্থানের জল আসে। 
এইজন্/ উহ? শীতল । কেদারের যে স্থান সেখানের ভূমি অতি উত্তম। 

কিন্তু সেস্থানেও পোপগণ এবং তাহাদের চেলার! একখণ্ড জমাট প্রস্তরের 

উপর মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সেস্থানেও মোহস্ত, পুজারী এবং 

পাণগ্ডার1 নির্বেবোধ ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে ধন লইয়া বিষয়ানম্দ 

ভোগ করে। 

বজ্িনারায়ণেও এইরূপ অনেক ঠগ বিষ্ভার পণ্ডিত আছে। “রাবলজী” 

সেখানকার প্রধান ব্যক্তি। এক স্ত্রীর কথা ত দুরে থাকুক তাহার অনেক 

সতী আছে। একটি মন্দিরের নাম পণগুপতি এবং একটি মূর্তির নাম 

পঞ্চমুখী রাখা হইয়াছে । যখন লিজ্বীসা করিবার কেহ থাকে না, তখনই 

পোপলীলা বলবভী হয়। কিন্তু পার্বত্যলোকেরা তীর্থস্থ লোকদ্িগেয় গ্যায় 

ধূর্ত এবং পরশ্বাপহারী হয় না। তথাকার ভূমি অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিল্র। 
( প্রশ্ন )-বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যেশ্বরী অষ্টভূজা কালী প্রত্যক্ষ এবং সত্য। 
বিহ্ধ্যেশ্বরী দিনে তিন বার তিন প্রকার রূপ পরিবর্তন করেন এবং 

তাহার আবেষ্টনের মধ্যে একটি মক্ষিকাও থাকে না। প্রয়াগ তীর্থরাজ। 
সে-স্থানে মস্তক মুগডুন করিলে দিদ্ধি এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলে 

নান করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। সেইরূপ অযোধ্যা কয়েকবার উড়িয়া 

যাবতীয় অধিবাসীর্দিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। মথুরা সকল তীর্থ 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন লীলা স্থান, গোবন্ধন এবং ব্রজযাত্রা মহাভাগ্যের 
কফল। স্ৃ্ধযগ্রহণের সময়ে কুরুক্ষেত্র লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। এসকল 
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কি মিথ্যা? (উত্তর)- প্রত্যক্ষভাবে তিনটি যুক্তি পাষাণ মৃণ্ডিরূপে দৃষ্ট হয়। 
তিন কালে তিন প্রকার রূপ হইবার কারণ পুজারীদিগের বেশ ভূষ। পরাইবার 
চাতুধ্য মাত্র। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেম্থানে সহস্র সহ, লক্ষ লক্ষ 
মক্ষিক! থাকে । প্রয়াগে সম্ভবতঃ কোন নাপিত শ্লোকরচয়িতা ছিল। সে 

পোঁপকে কিছু ধন দিয়। মুণ্ডন মাহাত্ম্য রচনা করিয়া বা করাইয়া থাকিবে। 
যদি প্রয়াগে আসান করিয়া লৌক স্বর্গে যাইত, তবে কাহাকেও গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যাইত না। কিন্তু সকলকেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে 

দেখা যায়। অথবা যে কেহ সে-স্থলে ডুবিয়া মরে, তাহার জীবাত্মাও সম্ভবতঃ 
আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তীর্থরাজ নামও 
পোপগণই রাধিয়াছে। জড়পদার্ধে রাজাপ্রজাভাব কখনও থাকিতে পারে 

না। ইহ] নিতান্ত অসম্ভব কথা যে, অযোধ্যানগরী বস্তী, কুকুর, গার্দভ, মেথর, 

চণ্মকার এবং পায়খানা সমেত তিনবার স্বর্গে গমন করিয়াছিল। অযোধ্য 

স্বর্গে ত যায় নাই, যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। কিন্তু পোপদিগের 

মুখের কথায় অযোধ্যা ন্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। সেই গল্প শব্দরপে উড়িয়। 
বেড়াইতেছে। নৈমিষারণ্য গ্রসভৃতির পোঁপলীলাও এইরূপ । মথুরা ত্রিলোক 
হইতে বিলক্ষণ ত নহে কিন্তু সে-স্থানে অত্যন্ত লীলাকারী তিনটি প্রাণী 

আছে। তাহার্দের উৎপাতে জলে-স্ছলে-অন্তরিক্ষে কাহারও স্থখে থাক! 

কঠিন। প্রথমতঃ সে-স্থানে যে কেহ স্নান করিতে যায়, তাহার নিকট হইতে 

কর আদার করিবার জদ্ত একজন চৌবে দাড়াইয়! বলিতে থাকে--“যজমান ! 
টাকা দ্াও। সিদ্ধি, মরিচ এবং লাড়, খাইব, পানীয় পান করিব এবং 

যজমানের জয় কাঁমনা করিব” । দ্বিতীয়তঃ জলে কচ্ছপ দংশন করে। এ গুলির 

উৎপাতে ঘাটে স্নান করাও কঠিন। তৃতীয়তঃ উপরে রক্তমুখ বানরগণ পাগড়ী, 

টুপ, গহনা, এমন কি জুতা পধ্যস্ত ছাড়ে না। ইহারা দংশন করে এবং 

ধাক! দিয়। ফেলিয়! মারে । এই তিনটিই পোপদিগের এবং তাহাদের শিশ্াবর্গের 

পুজনীয়। কচ্ছপগুলিকে মণ মণ ছোল। ও তাত, বানরগুলিকে মণ মণ 
গুড়-ছোল! প্রভৃতি এবং চৌবেকে দক্ষিণা ও লাড়, দিয়া সেবকগণ সেব! 

করিতে থাকে । বুন্দাবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত উহা 

বেশ্টাবনের গ্যায়। সেস্থানে যুবক যুবতী এবং গুরু শি্যার্দিগের লীলাখেল। 

চলিতেছে । সেইরূপ গোব্্ধনের দীপমালিকার মেলায় এবং ব্রজযাত্রায়ও 

পোপদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । কুরুক্ষেত্রেও সেইরূপ জীবিকার 
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লীলা-খেলা বুঝিতে ছইবে। ইহাদের মধ্যে ফাহারা ধান্মিক এবং পরোপকারী 
তীহারা পোপ লীল। হইতে দূরে থাকেন। 

(প্রশ্ন )--মৃন্তিপুজা এবং তীর্থ লনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। 
এসকল মিথ্যা কিরপে হইতে পারে? (উত্তর)--তুমি সনাতন কাহাকে 
বল? যাহ! চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি? বদি 

ইহা! চিরকাল ছিল, তবে বেদ এবং ক্রাহ্গণাদি খবিমুনিকৃত গ্রন্থসমূহ 
তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মৃত্তিপুজা আড়াই অথবা তিন সহজ 
বগুসরের এ দিকে বামমারগী এবং জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। 
পূর্বে .আধ্যাবর্তে ইহা ছিল নাঁ। তীর্থপমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ 
গিরনার, পালিটানা, শিখর; শক্রঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করে 

তখন পৌরাণিকগণও সেই সকল তীর্থের অনুকরণে তীর্ঘ রচনা করে। যদ্দি 
কেহ এ সকলের আরম্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি 

পাণগ্ডাদিগের অতি প্রাচীন খাতাপত্র এবং তাম্্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তাহা! 

হইলে ইহা নির্ণয় হুইবে যে, তীর্থগুলি পাঁচশত অথবা একসহত্র বসরের 

এদ্দিকেই রচিত হইয়াছে । এক সহজ বসরের ওদিকের লেখ। কাহারও 

নিকট দেখা যায় না, ম্ুতরাং তীর্থগুলি আধুনিক। (পুশ্ন)-যে যে 

তীর্থ অথবা! নামমাহাত্্য ইত্যাদি বণিত আছে অর্থাৎ যেমন “অন্যজ্েত্র 

কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্াতি” এসকল সত্য কি না? (উত্তর)--না, 

কারণ যদি পাপ দুর হইত, তবে দরিদ্র এশ্বধ্য ও রাজসিংহাসন এবং অন্ধ 
চক্ষু লাভ করিত। কুষ্ঠরোগিগণ কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ,.করিত। কিন্ত 
তাছ! হয় না । অতএব কাহারও পাপ বা পুণ্য দুর হয় না। (প্রন্ম)- 

গঙ্গ! গঙ্গেতি যো ব্রয়াগ্তোজনানাং শতৈরপি। 
মুচ্যতে সর্ববপাপেভ্যো বিষ্ঞলোকং স গচ্ছতি ॥ ১ ॥ 
হরিহরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম ॥ ২॥ 
প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্ট! নিশিপাপং বিনশ্যতি | 
আজন্মকৃতং মধ্যাহে সায়াছে সগ্ডজন্মনাম, ॥ 

এসব পুরাণোক্ত গ্লেক। যদি শত-সহত্র ক্রোশ দূর হইতেও কেহ গন! 
গঙ্গা বলে, তবে তাহার পাপ নষ্ট হয় এবং সে বিষুরলোক অর্থাৎ বৈকুঠে 
চলিয়া ধায় ॥ ১ “হরি” এই অক্ষরঘয়ের উচ্চারণ সমস্ত পাপ হরণ করে। 
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রাম, কৃষ্ণ, শিব এবং ভগবতী প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্যও সেইরূপ ॥২॥ যদি 

কেহ প্রাতঃকালে শিব অর্থাৎ শিবলিঙ্গ অথনা উহার মৃন্তি দর্শম করে, 
তবে তাহার রাত্রিকৃত পাপ দুর হয়। মধ্যাহুকালে দর্শনদ্বারা সমস্ত জীবনের 
এবং সায়ংকালে দর্শন দ্বারা সাতজন্মের পাপ দুর হয়। এই দর্শন-মাহাত্ময কি 
মিথ্যা? (উত্তর )--ইহ] যে মিথ্যা, সে বিষয়ে সংশয় কি? গঙ্গা গঙ্গা অথব। হবে, 
রাম, কৃষ নারায়ণ, শিব এবং ভগবতী নামন্মরণে কখনও পাপ দূর হয় না। 

যদি হইত তাহা হইলে কেহই দুঃখী থাকিত না এবং পাপ করিতে কে 

ভীতও হইত না। মাজকাঁল পোপলীলা দ্বার পাপ-বৃদ্ধি হইতেছে। মুঢদিগের 

বিশ্বাস এই যে, “আমরা পাপ করিয়া নামস্মরণ অথবা তীর্ঘযাত্রা করিলে 

পাপের নিবৃত্তি হইবে” । এই বিশ্বাসে পাপ করিয়া তাহারা ইহলোক এবং 
পরলোক নষ্ট করে। কিন্তু কৃতপাপের ফলভোগ করিতেই হয়। 

(প্রশ্ন )-তবে কোন তীর্থ এবং নাম-মাহাত্ম্য সত্য কি না? ( উত্তর )-- 

হ|। বেদার্দি সত্য-শান্সের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধান্মিক বিদ্বান্দ্িগের সঙ্গ, 
পরোপকার, ধর্ম্ানুষ্ঠান, যোগাত্যাস, নির্ব্বরভাব, অকপটতা, সত্যভাষণ, 
সত্যমনন, সত্যানুষ্ঠ।ন, ক্রক্ষচর্য, আচাধ্য-অতিধি-পিতা-মাতার সেবা, পরমেশ্বরের 
স্্রতি-প্রার্থনা-উপাসনা, শাস্তি, জিতেন্দ্রিয়তাঃ সুশীলতা, ধর্ম্াসঙ্গত পুরুষকার 
এবং ভগকান-বিত্ঞান_--এই সব শুভ-গুণ-কম্ম ছুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া 

এ সকলের নাম তীর্থ। জল-স্থলময় স্থান আদি কখনও তীর্থ হইতে পারে 
না। কারণ “জনা যৈস্তরস্তি তানি তীর্থাণি” মনুষ্য যাহার দ্বারা ছুঃখ 
হইতে পার হয় তাহার নাম তীর্থ। জলস্থল ত্রাণ করে না, কিন্তু 

ডুবাইয়া বিনাশ করে। তবে নৌকা প্রভৃতির নাম তীর্থ হইতে পারে। 
কারণ তদ্দারা সমুদ্রাদি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 

সমানতীর্ঘে বাণী ॥ ( অফ্টীধ্যায়ী) অণ ৪। পা ৪। সূ ১০৮ 
নমন্তীর্ঘ্যায় চ ॥ যজুঃ ॥ অত ১৬। (ম" ৪২)॥ 
যেসকল ব্রহ্মচারী এক সঙ্গে একই আচার্যের নিকট একই শাস্ত্র অধ্যয়ন 

করে, তাহারা সকলেই সতীর্থ অর্থাৎ সমান-তীর্থসেনী। যিনি বেদাদি শাস্ত্র 

এবং সত্যভাষণাদি ধর্মালক্ণযুক্ত বলিয়! সাধু; তাহাকে অন্নাদি প্রদ্ানপুর্ববক 
তাহার নিকট হইতে বিষ্াগ্রহণ করা ইত্যাদির নাম তীর্থ। ইঞ্াকেই 

নামপ্মরণ বলে, যথা_ 
যস্ত নাম মহদ্যশঃ ॥ যজুঃ ॥ (অত ৩২। মণ ৩)॥ 
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'অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম মহদ্ষশ জানিয়। ধশ্মামুমৌদিত কাঁধ্য করা উচিত। 

রক্ষা, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ম্যায়কারী, দয়ালু এবং সর্ধবশক্তিমান্ প্রভৃতি নাম 
পরমেশ্বরের গুণ-কণ্ম-স্বভাব-্চক | যেমন ব্রন্ধ সর্ববাপেক্ষা মহান, পরমেশ্বর 

ঈশ্ছরের ঈশ্বর, ঈশ্বর সামর্থ্যযুক্ত এবং তিনি গ্যায়কারী, কখনও অগ্যায় 
করেন না। তিনি দয়ালু, সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। তিনি সর্থব- 
শক্তিমান্ট নিজ শক্তি দ্বারাই সমস্ত জগতের ্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, 
কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। ব্রন্মা বিবিধ জাগতিক পদার্থসমূহের অ্টা। 
বিধু সর্বত্র ব্যাপক এবং রক্ষাকর্তা। মহাদেব দেবগণের দেব। রুদ্র প্রলয়কারী, 
ইত্যার্দি। এ-সকল নামের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করিবে অর্থাৎ মহকাধ্য দ্বারা 

মহান্ এবং সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থ হইবে । সর্ববদ। সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। 

কখনও অধন্ম করিবে না। সকলের প্রতি দয়! করিবে । সকল প্রকার সাধন 

সফল করিবে । শিল্পবিষ্ার সাহায্যে সর্বববিধ পদার্থ নিশ্মাণ করিবে । সংসারে 

নিজ সুখ-ছুঃখের ম্যায় সকলের স্ুখ-ছুঃখ মনে করিবে। সকলকে রক্ষা 

করিবে । বিদ্বান্দিগের মধ্যে বিদ্বান হইবে। কুকন্মকারীদিগকে এবং কুকর্ম 

প্ররোচনাকারীদিগকে যথাবিধি দণ্ড দিবে এবং সজ্জন-দিগকে রক্ষা করিবে । 

পরমেশ্বরে নাম সমূহের এইরূপ অর্থ জানিয়া তাহার গুণকর্মস্বভাবের 
অনুকূল স্বীয় গুণ-কন্ম-স্বভাব গঠন করিতে থাকিবে। ইহাই পরমেশ্বরের 
নাম-ম্মরণ। (প্রশ্ন )--- 

গুরুর্রক্ষ! গুরুবিষু গুরুদেবে! মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তম্মৈ শ্রীগুরবেঃ ॥ 

এইপব গুরুমাহাক্ম্য সত্য কি না? গুরুর চরণাম্বত পান করিবে, 

তাহার আজ্ঞা! পালন করিবে। গুরু লোভী হইলে তাহাকে বামনের স্থায়ঃ 
ক্রোধী হইলে নরসিংহের ন্যায়, মোহগ্রস্ত হইলে রামের ম্যায় এবং কামুক 
হইলে কৃষ্ের হ্যায় জানিবে। গুরু যতই পাপ করুক ন। কেন, তাহাকে অশ্রদ্ধ। 

করিবে না। সম্ভ অথব। গুরুর দর্শনার্থ গমনকালে পদ্দে পদে অশ্বমেধের ফল 

হয়। এসকল কথা সত্য কিনা? (উত্তর) সত্য নছে। ব্রহ্মা বিধুঃ, 
মহেশ্বর এবং পরপ্রক্ম পরমেশ্বরেরই নাম। তীহার তুল্য গুরু কখনও হইতে 
পারেন না। এই গুরুমাহাত্থ্য এবং গুরুগীতাও এক প্রকার পোপলীল!। গুরু 
মাতাপিতা, আচাধ্য এবং অভিথি--ইহারাই গুরু। ইহাদের সেবা করা এবং 
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ইছাদের নিকট বিষ্তা ও ন্ুশিক্ষা গ্রহণ ও দান করা গুরুশিষ্যের কর্তব্য । 
কিন্ত গুরু লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামুক হইলে তাহাকে সর্ব! 
বর্জন এবং শিক্ষা দান কর' বর্তন্য। সহজ শিক্ষায় সংশোধন না হইলে 
অর্থ-পান্ভ অর্থাৎ তাড়ণা-দণ্ড প্রাণহরণ পধ্যস্তও দোষজনক নহে। যদি 
বিষ্কা! এবং অন্যান্য সদৃগ্চণঘারা গুরুত্ব না! হয়, তবে মিথ্যা কঠী, তিলকধারী 
এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকারী গুরুই নহে, কিন্তু মেষপালক | যেমন 

মেষপালক নিজের ভেড়ী ও ছাগী হইতে ছুগ্ধাদি লইয়! প্রয়োজন সিদ্ধ করে, 
সেইরূপ ঈদৃশ গুরু শিষ্যশিষ্যা দ্রিগের ধন হরণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে । সেই--. 

দো*-_-গুরু লোভী চেল| লালচী, দোনে! খেলে দাও । 
ভবসাগর মে' ড বতে, বৈঠ পথর কী নাও ॥ 

গুরু মনে করেন যে, চেল! চেলীর। কিছু না! কিছু দ্রিবেই ; চেলারা মনে কণ্নে 

যে মিথ্যা শপথ এবং পাপমো্নাদির জন্চ গুরুর প্রয়োজন। এই লোভে 

ছুই কপট মুনিই সমুক্জে প্রস্তরনিশ্মিত নৌকায় আরোহণকারীর শ্যায় হুঃখময় 
ভব-সাগরের ছুঃখে নিমগ্র হয়। এমন গুরু ও চেলার মুখে ছাই পড়,ক। তাঙ্থার 
নিকট কেহই দাড়াইবে ন দীড়াইলে ছুঃখসাগরে নিপতিত হইবে। পুঞজ্ারী ও 
পৌরাণিক্দিগের ন্যায় মেষপালক গুরুদদিগের দ্বারাও মৃত্তি পুজা প্রচলিত 
হইয়াছে । যাহারা স্বার্থপর তাহাদ্দের কার্যই এইরূপ । ধাঁহার পরার্থপর 
তাহার! স্বয়ং ভুঃখ পাইলেও জগতের উপকার করিতে বিরত হন না। এতঘ্যতীত 

গুরুমাহাত্ব্য এবং গুরু-গীতা প্রভৃতিও লোভী ও কুকম্মা গুরুগণ রচনা 

করিয়াছে । (প্রশ্ন )-- 

অফ্টাদশপুরাণানাং কর্ত! সত্যবতীন্থতঃ ॥১। 

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপরুংহয়েৎ ॥২॥ মহাভারত ॥ 
পুরাণান্যখিলানি চ ॥৩॥ মন্ুণ। 

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদঃ ॥8॥ 
ছান্দোগ্যৎ ॥ প্র ৭। খং ১॥ 

দশমেহহনি কিঞিং পুরাণমাচক্ষীত ॥৫॥ 

পুরাণবিদ্যা বেদঃ ॥৬॥ সুত্রম,। 

ব্যাসদ্দেব অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা । ব্যাসের বচন অবশ্য প্রমাণ বলিয়া! 

গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১॥ ইতিহাস, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের সাহাযো 

৪৭ 
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বেদার্থের শিক্ষা করিবে ও শিক্ষা দিনে । কারণ ইতিহাস ও পুরাণ বেদার্থেরই 
অনুকূল ॥ ২॥ পিতৃকর্দে পুরাণ বং খিল অর্থাৎ হরিবংশ-কথা! শ্রাবণ 
করিবে ॥ ৩॥ অশ্বমেধের সমাপ্তিতে দশম দ্দিবসে কিঞ্ি পুরাণের কথ শ্রবণ 
করিবে ॥ ৪ ॥ বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া পুরাণ-বিভাকে বেদ বলে ॥ ৫॥ ইতিহাস- 

পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে ॥ ৬॥ এই সব প্রমাণ দ্বার! পুরাণ-সমূহের প্রামাণিকতা 
এবং তত্দারা মৃত্তিপুজা এবং তীর্থেরও প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয়। কারণ 
পুরাণে মুত্তিপূজা এবং তীর্থের বিধান আছে। (উত্তর )__ব্যাসদেব অষ্টাদশ 
পুরাণের কর্তা হইলে পুরাণ গুলিতে এত অলীক গল্প থাকিত না। শারীরিক 
সুত্র এবং যোগশান্ত্রের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসকৃত গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিলে জানা 
যায় যে, ব্যাসদ্দেব মহান্ বিদ্বান, সত্যবাদী, ধাশ্মিক এবং যোগী ছিলেন। 
তিনি কখনও এমন মিথ্যা কথ। লিখিতেন না। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, 
যে-সকল পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকের! ভাগবতার্দি নবীন কপোল কল্পিত 

গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল 
না। আর বেদশাস্সের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান্ 

পুরুষের কাধ্য নহে। কিন্তু তাহা বিরোধী, স্বার্থপর, মূর্খ এবং পাগীদের 
কাধ্য। শিবপুরাণাদির নাম ইতিহাস ও পুরাণ নহে, কিন্তু 

ব্রাহ্মণানীতিহাপান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীরিতি ॥ 

ইহ] ব্রাহ্মণ এবং সুত্রগ্রন্থের় বচন। এঁতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ 

শ্রাক্মাণেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী-এই পাঁচ নাম। 

(ইতিহাস )--যেমন জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদ; (পুরাণ )--জগতের উতুপত্তি 
প্রভৃতির বর্ণনা; (কল্প )-_বৈদিক শব্দ সমূহের সামধ্্য-বর্ণন এবং অর্থ-নিরূপণ ; 
(গাথা )--কাহারও দৃষ্টান্ত-দাষ্টাস্তরূপ কথা প্রসঙ্গ এবং (নারাশংসী)--মনুষ্যদিগের 

ংসনীয় অথব1 অপ্রশংসনীয় কর্মের বর্ণন। এই সকলের দ্বারাই বেদার্থ- 

প্রতীতি হইয়া থাকে । পিতৃকণ্ম অর্থাৎ জ্হানীদদিগের প্রশংসা সম্বন্ধে কিঞ্িত 
শ্রবণ করা এবং অশ্বমেধের অস্তেই ইহা শ্রবণের কথা লিখিত আছে। 

কারণ ব্যাপকৃত গ্রন্থের শ্রবণ-শ্রাবণ তাহার জন্মের পরেই সম্ভব, পুর্বে নছে। 

ব্যাসদেবের জন্মের পুর্ব্বেও বেদার্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং শ্রুবণ-শ্রাবণ হইত। 
গৃতরাং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ত্রাক্ষণগ্রস্থ সমূহেই এই সকল ঘটন৷ হইতে পারে! 
নবীন কপোলকল্লিত শ্রীমন্তাগবত এবং শিবপুরাণার্দি মিথা অথবা কলুষিত 
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গ্রস্থ-সমূছছে এই সব হইতে পারে না। ব্যাসদেব বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন 
স্বার বেদার্থ বিস্তার করিয়াছেন বলিয় তাহার নাম বেদব্যাস হইয়াছিল। 
পারাপারের মধ্যরেখাকে ব্যাস বলে। তিনি খণেদের আরম্ভ হইতে অধর্বববেদের. 
শেষ পধ্যস্ত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া শুকদেব এবং জৈমিনি প্রভৃতি 
শিষ্যদ্দিগকে শিক্ষার্দান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার জন্মনাম ছিপ পকৃষ্ণদৈপায়ন*। 
যর্দি কেছ বলেন যে ব্যাসদ্ধেব বেদ-সমূহের সংগ্রহকর্তা, তবে তাহা মিথ্যা । 
কারণ ব্যাসদেবের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,_-পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ এবং 
ব্রহ্মা প্রসাতিও চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

( প্রশ্ন )--পুরাণের কল কথাই কি মিথ্যা? না তাহাতে কিছু সত্যও 
আছে? (উত্তর)--অনেক কথাই মিধ্যা। তবে ঘুণাক্ষর স্যায়-অনুসারে 

কিঞিত সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহ বেদার্দি সত্যশান্ত্রের; কিন্ত যাহা 

মিথ) তাহা পোপদের পুরাণরূপ গৃহের। শিবপুরাণে যেমন শিবকে পরমেশ্বর 
মানিয়া বিধুও, ব্রক্গা, ইন্দ্র, গণেশ এবং সুষ্যাদ্দিকে তাহার দাস বলিয়া 

স্থির করিয়াছেন, দেইরূপ বৈষ্ণৰগণ বিষুগপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্কে পরমাস্বা 
এবং শিব প্রভৃতিকে বিষুর দাস মানিয়াছে। দ্রেবীভাগবত দেবীকে পরমেশ্বরী 

কিন্তু শিব এবং বিষুঃ প্রসভৃতিকে তাহার কিন্কর করিয়াছে। গণেশখণ্ডে 
গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দ্বাস করা হইয়াছে। ভাল, যদি 
এ সকল কথ! সন্প্রদ্দায়ী পোপদ্িগের ন| হয়ঃ তবে কাহাদের ? যে কোন 

একই ব্যক্তির রচিত হইলে এমন পরস্পরবিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না 

এবং বিদ্বান্দের রচিত হইলে এ সকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাতে 

' একটিকে সত্য মানিতে গেলে অপরটি মিথ্যা হয়; দ্বিতীয়টিকে সত্য 
মানিতে গেলে তৃতীয়টি মিথ্যা হয়; আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অগ্ক 
সবগুলিই মিথ্যা হয়। শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষুপুরাণবাদী বিষুঃ 
হইতে, দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেখশখগুবাদী গণেশ হইতে, সূর্্যপুরাণবাদী 
ুধ্য হইতে এবং বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে ্ৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণন! 
করিয়া, পুনরায় এক এক জন হুইতে যাহ জগতের কারণরূপে লিখিত 

হইয়াছে তাহার উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছে । যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করে, “ধিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়কর্তা, তিনি উৎপন্ন হইতে পারেন 
কিনা? আর যিনি উৎপন্ন, তিনি কখনও স্প্তির কারণ হইতে পারেন কি ন! ?* 
তবে তাহাদের কেবল নিস্তব্ধ হইয়] থাক ব্যতীত অন্ত কিছু বল! সম্ভব নহে। 
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ইছাদ্দের সকলের শরীরের উৎপত্তিও স্যপ্তির উপাদান হইতেই হইয়! 
থাকিবে। বাহার নিজেরাই হু পদার্থ এবং পরিচ্ছিন্ন, তাহার জগতের 
ৃষ্টিকর্ত। কিরূপে হইতে পারেন ? স্থগ্িও বিলক্ষণ বিলক্ষণ প্রকারের মান! 
হইয়াছে । ইহাও সর্ববথ। অসম্ভব । উদ্দাহরণ স্বরূপ-_ 

শিবপুরাণে শিব ইচ্ছা করিলেন “আমি স্থপতি করিব”। তখন এক 
নারায়ণকে জলাশয়ে উৎপন্ন করিলেন। তাহার নাভি হইতে কমল উৎপন্ন হইল। 

কমল হইতে ব্রহ্ষা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্ষা দেখিলেন যে, সমস্ত জলময়। 

তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জলে 
ফেলিয়া দিলেন। জল হইতে বুদ্ধ এবং বুদ্ধ হইতে একজন পুরুষ 
উৎপন্ন হইলেন। তিনি ব্রক্মাকে বলিলেন, “হে পুত্র! সৃষ্টি কর। ব্রন্ষা 
তাহাকে বলিলেন, “শামি তোমার পুত্র নহি, কিন্তু তুমি আমার 
পুত্র” । তাহাদ্দের মধ্যে কলহ হইতে লাঁগিল। উভয়ে দিব্য সহত্র 
বর্ষ পর্য্স্ত জলের উপর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব চিস্তা করিলেন, 

“আমি যাহাদিগকে স্ষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা পরস্পর কলহ 
করিতেছে” । তখন তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে এক তেজোময় লিঙ্গ 
উত্পল্ন হইয়া শীষ, আকাশে চলিয়া গেল। তাহ] দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইয় চিন্তা করিলেন, “ইহার আদি-অস্ত জানা আবশ্টক, যিনি আদ অন্ত 

জানিয়া প্রথমে ফিরিয়া আমসিবেন তিনি পিতা এবং ধিনি পরে আমিবেন 

কিংবা সীম! জানিয় ফিরিয়৷ আসিবেন না, তিনি পুত্র বলিয়া কথিত হইবেন। বিষুঃ 
কৃর্মরূপ ধারণ করিয়া! নিম্বাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মা হংস শরীর ধারণ করিয়া 
উদ্ধীভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উভয়ে মনোবেগ সহকারে চলিলেন, 
দিব্য সহত্রবসর পর্য্স্ত গমন করিয়াও তাহার অন্ত পাইলেন না। তখন 
নিঙ্গে বিষ, উপরের কথ। এবং উপরে ব্রা নিম্বের কথা ভাবিতেছিলেন, গ্যদি 
তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আসিয়া থাকেন, তবে আমাকে পুত্র হইতে 

হইবে*। তাহারা এইরূপ চিন্তা করতেছেন ইতোমধ্যে একটি গাভী ও 
একটি কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কোথা হইতে আসি:ল৮”? তাহারা বলিল, 

“আমরা এক সহস্র বগুসর ধরিয়। এই লিঙ্গের আধারে চলিয়া আসিতেছি”। 

ব্রচ্মা জিহ্ভাসা করিলেন, প্এই লিঙ্গের অন্ত আছে কি না”? তাহারা 

বলিল, পণ্নাই”। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমরা আমার সঙ্গে চল 
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এবং এইরূপ সাক্ষ্য দাও। গাভী বলুক, “মামি এই লিঙ্গের মস্তকের উপর 
হুষ্ধধার! বর্ষণ করিভাম,, আর বৃক্ষ বলুক, 'আমি পুষ্প বর্ষণ করিতাম”। 
তোমর! এইরূপ সাক্ষ্য দিলে আমি তোমাদ্বিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব” । 
তাহারা বলিল, “আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না| তখন ব্রহ্মা কুপিত 

হইয়া বলিলেন, “যদি সাক্ষ্য না দাও, তবে আমি তোমারদদিগকে এখনই 
ভগ্ম করিব”। তখন উভয়েই ভীত হইয়! বলিল, “আপনার কথানুষায়ীই 
সাক্ষ্য দ্র” | তখন তিন জনই নিম্মদিকে চলিলেন। বিধুদ পুর্বেবেই ফিরিয়! 
আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও উপস্থিত হইয়া বিষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
লিঙ্গের অন্ত জানিয়! আসিয়াছ ?” বিষুঃ বলিলেন, “মামি ইহার অন্ত পাই 
নাই” । ব্রহ্ষা বলিলেন, “আমি জানিয়! আসিয়াছি”। বিষুঃ বলিলেন, “কোনও 
সাক্ষী উপস্থিত কর”। তখন গাভী এবং বুক্ষ সাক্ষ্য দান করিল, “আমরা 
উভয়েই লিঙ্গের মস্তকে ছিলাম” । তখন লিঙ্গ হইতে একটি শব্দ নির্গত 

হইয়া বুক্ষকে অভিশাপ দিল, “যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিয়া, অতএব তোমার 
ফুল জগতে আমার অথবা অন্ত কোন দেবতার উপর অপিত হইবে 
না। কেহ অর্পণ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহা গাভীকে 

অভিশাপ দিল, “যে মুখ দিয়া তুই মিথ্যা বলিয়াছিস, সে মুখে তুই বিষ্ঠা 
ভক্ষণ করিবি। কেহ তোর মুখের পুঁজ করিবে না কিন্ত তোর পুচ্ছের 
পূজা হইবে”। ইহ ব্রন্মাকে অভিশাপ দিল, “যেহেতু তুই মিথ্য। 
বলিয়াছিস, অতএব সংসারে কোথায়ও তোর পুজ৷ হইবে না”। ইহা 
বিষুরকে বর দান করিল, “তুই সত্য বলিয়াছিস, এইজন্। সর্বত্র তোর পুজ! 
হইবে» । পুনরায় উভয়ে লিঙ্গের স্ত্তি করিলেন। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এক 

জটাজুট মুদ্তি সেই লিঙ্গ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি 
তোমার্দিগকে স্থৃষ্টি করিবার জগ্চ পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা বিবাদে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছ কেন” 1 ব্রহ্ম! ও বিষুঃ বলিলেন, আমরা পামগ্রী ব্যতীত কিরূপে 

সৃষ্টি করিব»? তখন মহাদেব জট। হইতে একটি ভম্মের গোলা বাহির 
করিয়া বলিলেন, “যাও, ইহার দ্বার সমস্ত স্থন্তি রচন| কর” ইত্যাদি। ভাল, 

যদি কেহ এই পুরাণ-রচয়িতা পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “যখন স্থন্িতস্ব ও 

পঞ্চমহাভূত ছিল না, তখন ক্ররদ্ধা, বিষুঃ, এবং মহাদেবের শরীর, জল, কমল, 

লিঙ্গ, গাভী, কেতকী বৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তোমাদের পিত্রালয় 

হইতে উপস্থিত হইয়াছিল?” 



৩৬৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

সেইরূপ ভাগবতে বিষুণর নাভী হইতে কমল, কমল হইতে বর্ষা, 
রক্ষার দক্ষিণ চরণের অনগষ্ঠ হইতে ন্থায়ন্ব, বাম অন্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপ! 
বাণী, ললাট হইতে রুদ্র, মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্র এবং সেই দশ পুত্র 
হইতে দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হন। কশ্বপের সহিত দশ প্রজাপতির ত্রয়োদশ 
কন্তার বিবাহ হয়। তাহাদের মধ্যে দিতি হইতে দৈত্য, দন্থু হইতে 
দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা। হইতে পক্ষী, কক্র হইতে সর্প, সরম। 

হইতে কুকুর, শুগ।ল প্রসূতি এবং অন্যান্য স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উদ, গর্দভ, 
মহিষ, তৃণ, উলপু এবং বাবল৷ প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ উততম্ন হইল। 

বাহবা, বাহবা! সবজাস্তা ছেলে ভুলানে। ভাগবত-রচয়িতা ! তোমাকে কি 

বলিব ? এ সকল মিথ্য। কথা লিখিতে একটুও লজ্জা! সঙ্কোচ হইল না ! একেবারেই 
কি অন্ধ হইলে? ভাল, দ্ত্রী-পুরুষের রজো-বীর্যসংযোগে মন্তুষ্যের উৎপত্তি 

হইয়া থাকে কিন্তু পশু, পক্ষী ও সর্পাদির কখনও হইতে পারে না। কারণ 

তাহ। স্ষ্রিক্রম বিরুদ্ধ। হস্তী, উষ্টু, সিংহ, কুকুর, গর্্দভ এবং বুক্ষার্দির স্ত্রী-. 
গর্ভাশ্রয়ে স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে? সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন 

হইয়া নিজেদের মাতাকে ভক্ষণ করিল না কেন? মনুষ্যদেহ হইতে পঙশ্ড, 
পক্ষী ও বৃক্ষাদির উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পোপদ্িগকে ধিক্ ! 

পোপরচিত এই মহা অসম্ভব লীলা-খেলকেও ধিক্। ইহা অন্ভাবধি সংসারকে 
বিস্তান্ত করিতেছে । বড়ই অ।শ্চধ্যের বিষয়ঃ জ্ঞানান্ধ পোপগণ এবং তাহাদের 

বাঙ্ছ ও অন্তৃ্টিবিহীন চেলারা। এ সকল মিথ্যা বিষয় শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস 
করে। ইহারা কি মানুষ, অথবা অন্য কিছু!!! ভাগবতাদি পুরাণরচয়িতার। 
মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট হয় নাই কেন? অথব। জন্মকালেই ইহাদের মৃত্যু হয় নাই 
কেন? এ সকল পাপ হইতে রক্ষা পাইলে আধ্যাবর্ত বহু ছুঃখ হইতে 
অব্যাহতি পাইত। 

(প্রশ্ন )--এ সকল বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে না। কারণ “যাহার 

বিবাহ তাহারই গীত” । বিষ্ুর স্তুতি কালে বিষুঃ্কেই পরমেশ্বর, অস্থকে 
দ্বান এনং শিবের স্তৃতিকালে শিবকে পরমাত্মা, অপরকে কিস্কর করা 

হইল । পরমেশ্বরের মায়ায় সমস্তই হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে 

পশ্বাদি এবং পশ্বার্দি হইতে মনুষ্যাদ্দির উত্পত্তি করিতে পারেন। 
দেখুন! যিনি কোন কারণ ব্যতীত মায়! দ্বারা সকল ন্থপ্টি করিয়াছেন, 
ডাার পক্ষে অসম্ভব কিআছে? তিনি যাহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন 
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(উত্তর) ওহে নির্বেধোধগণ ! যাহার বিবাহ, তাহারই গুণগান করা হয়। 
কিন্ত তাহাকেই সর্ববশ্রেষ্ঠ এবং অপর সকলকে নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হয় কি? 
তাহাকে কি সকলের পিতা মনে করা হয়? পোপমহাশয়! বল ত 

তুমি ভাট এবং তোঁষামোদকারী চারণ অপেক্ষাও অধিবতর অলীক 
গল্পকারী কি না? ধীহার পক্ষ গ্রহণ কর, তীহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর, 
এবং যাহার বিরুদ্ধে যাঁও, তাহাকেই সর্ববাপেক্ষ। হেয় কর। সত্য এবং 

ধর্মে তোমার প্রয়োজন কি? স্থার্থসিদ্ধিতেই তোমার প্রয়োজন। মন্ৃষ্যেই 

মায়! হইতে পারে। যে ব্যক্তি ছলনা ও কপটতাযুক্ত, তাহাকেই মায়াবী বলে। 

পরমেশ্বরে ছলন। কপটতা। প্রভৃতি দোষ নাই। অতএব তীহাকে মায়াবী বল! 

যাইতে পারে না। আদি স্গ্রিতে কশ্টপ এবং কশ্যপ-পত্বীর্দিগের ছারা পশু, 
পক্ষী, সর্প এবং বৃক্ষাদদির উৎপত্তি হইয়া থাকিলে, আঙ্কালও তজ্রপ সন্তান 

কেন হয় না? পুর্বে্ব যে-স্গ্রিক্রম লিখিত হইয়াছে, তাহাই যধথার্থ। অনুমান 
হয় যে, পোপমহাশয় নিঙ্গলিখিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া বৃথ! প্রলাপ 

বলিয্লাছেন ৫__ 

তল্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ ॥ [ শত০ ৭৫1১৫ 10 
শতপথে লিখিত আছে যে, সমস্ত স্থট্িই কশ্যপের রচিত। 

কশ্যপঃ কম্মাৎ পশ্যকে। ভবতীতি ॥ নিরু০, | অণ ২। খণ২]॥ 

সৃপ্টিকর্তী পরমেশ্বরের নাম পকশ্যপ”। কারণ তিনি পশ্যক অর্থাৎ 
*পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যক১”। যিনি অভ্রাস্ত হইয়া চরাচর জগত, 

যাবতীয় জীব, তাহাদের কম্পন এবং যাবতীয় বিষ্ভাকে যথার্থরূপে দেখেন, তিনি 

কশ্যপ। ৭আগ্ঠিস্তবিপর্ধ্যয়শ্চ* মহাভাষ্যের এই বচনানুসারে আদি অক্ষর 

অন্তে এবং অন্ত অক্ষর আদিতে আসায় “পশ্যক”্ঞর স্থানে পকশ্প' 

হইয়াছে । ইহার অর্থ না জানিয়! যেন ঘটী ঘটা ভাং পানের ফলে ইহারা 
স্্টিবিরুদ্ধ বর্ণন করিয়! বৃথা! জীবন নষ্ট করিয়াছে । 

উদাহরণম্বরূপ, মার্কগ্ডেয় পুরাণের ছূর্গাপাঠে আছে যে, নি 
শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়! এক দেবী উৎপন্ন হুইলেন।' তিনি 

মহ্ষাম্থরকে বধ করিলেন। রক্তবীজের শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে 

পতিত হওয়ায় তাদৃশ রন্তবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগত রক্তবীজে -পরিপুণ 

করিল এবং রক্তনদী প্রবাহিত হইল। এইরূপ বস্থ অলীক গল্প লিখিত 
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আছে। যখন রক্তবীঞ্জ দ্বারা সমস্ত জগ পরিপুর্ণ হুইল তখন দেবী, 
তাহার সিংহ এবং সেনা কোথায় ছিল? যদ্দি বল যে, রক্তবী্জ দেবীর 
নিকট হইতে দুরে দুরে ছিল, তবে ত সমস্ত জগ রক্তবীজে পরিপুর্ণ 
হয় নাই। এরূপ হইলে পণ্ড, পক্ষী, মন্ুষ্যাদ্ি প্রাণী, জলস্থ কুস্তীর, হাঙ্গর, মত্স্য 

কচ্ছপ এবং বনল্পতি প্রভৃতি কোথায় ছিল? নিশ্চয়, এ সকল চণ্তী-রচয়িত৷ 
পোপের গুহে পলায়ন করিয়া ধাকিবে ||| দেখুন, ভাঙের নেশায় কিরূপ অসম্ভব 
গল্প রচন৷ করা হইয়াছে ! এ সকল গল্লের কূল-কিনার! নাই !! 

এক্ষণে, যাহাকে ক্ভ্রীমন্তাগবত'” বলা হয়, তাহার লীলাখেলা শোন। 
নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃঙ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রদান করেন-- 

জ্ঞানং পরমগুহাং মে যঘ্িজ্ঞানসমন্বিতম, | 
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ 

(ভা ক্কণ ২। অ ৯। শ্লোণ ৩০) ॥ 

যখন ভাগবতের মুলই মিথ্যা, তখন বৃক্ষ মিথ্যা হইবে না কেন? ্লোকার্থ_ 

“হে ব্রহ্মা! আমার যে পরম গুহ্য জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান ও রহস্যপুর্ণ এবং ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষের অঙ্গন্বরূপ, তাহাই তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর” । যখন 

বিজ্ঞানবুক্ত জ্ঞান বল] হইয়াছে, তখন “পরম” অর্থাৎ জ্ঞানের এই বিশেষণ নিরর্থক, 
আর “গুস্থ” বিশেষণ হারা “রহস্য১১ও পুনরুক্ত হয়। যখন মূল শ্লোক অনর্থক, 
তখন গ্রন্থ অনর্থক নহে কেন? ব্রহ্ধাকে বর দান করা হইল-_ 

ভবান্ কল্প বিকল্সেঞু ন বিমুহ্যতি কহিচি ॥ 
[ ভাগণ, ক্ক“২। অ০৯। শ্লো* ৩৬] 

“আপনি (কল্প) সি এবং (বিকল্প) প্রলয়ে কখনও মোহপ্রাণ্ড হইবেন 
না। এইরূপ লিখিত থাক সন্বেও পুনরায় দশম ক্ষন্ধে ব্রহ্মা মোহিত 

হইয়া বস হরণ করিলেন এইরূপ লেখা হইয়াছে । এই ছুই কথার মধ্যে 

একটি সত্য হইলে, অপরটি মিথ্যা হয়। এইরূপে উভয়ই মিথ্যা! হইয়। গড়ে। 
বৈকু্টে ত রাগ, ঘ্েষ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা এবং হুঃখ নাই। তাহা হইলে 
বৈকু-দ্বারে সেনকাদ্দির ক্রোধ হইল কেন? ক্রোধ হইয়া থাকিলে এস্থান 
্বর্গই নছে। জয় ও বিজয় ঘারপাল ছিল। প্রড়ুর আজ্ঞা অবশ্থা তাহাদের 
পালনীয় ছিল। সনকাদিকে বাধ। দেওয়াতে কি তাহাদের অপরাধ হইয়াছিল ? 
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বিন? অপরাধে তাহাদের উপর অভিশাপ ফলিতেই পারে না। কিন্তু অভিশাপ 
দেওয়। হইল--“তোমর। পৃথিবীতে পতিত হও” । এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে 
যে, সেস্থানে ভূমি ছিল না। আকাশ, বায়ুঃ অগ্নি এবং জল ছিল। তাহা 
হইলে এইরূপ দ্বার, মন্দির এবং জল কিসের আশ্রয়ে ছিল? আবার জয়- 
বিঞয় এই বলিয়া! জনকাদ্দির স্তুতি করিল, “মহাশয়! পুনরায় আমরা 
কবে বৈকুণণে আমিব”? তাহারা বলিলেন, “্যদ্দি প্রেম্ভাবে নারারণকে 
ভক্তি কর, তাহা হইলে সপ্তম জন্মে, কিন্তু যদ্দি শক্রভাবে ভক্তি কর, 
তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে ।” এস্থলে বিচাধ্য এই যে, 
জয়-বিজয় নারায়ণের ভৃত্য ছিল। তাহাদের রক্ষা এবং সহায়তা করা 
নারায়ণের কর্তব্য ছিল। যর্দধ কেহ বিনা অপরাধে কাহারও সত্যকে হন্ত্রণ 
দের এবং তাহার প্রভু যন্ত্রণাদাতাকে দণ্ডিত না করেন,” তবে সকলেই 
তাহার ভূৃত্যের ছুর্দশ। ঘটাইবে | জয়-ব্জয়কে পুরস্কৃত করা এবং লনকাদ্িকে 
অধিক দগুদান কর! নারায়ণের কর্তব্য ছিল। কারণ সনকাদি ভিতরে 

প্রবেশ করিবার জন্য জিদ ধরিয়! ভূত্যদিগের সহিত বিবাদ করিল কেন? 

তাহার্দিগকে অভিশাপই ব। দিল কেন? ভূত্যদিগের পরিবূর্থে সনকাদ্দিকে 
পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা নারায়ণের পক্ষে চ্ায়সঙ্গত কাধ্য ছিল। নারায়ণ 
এমন অজ্জানের শ্ঠায় কার্ধ্য করিলে, তাহার সেবক বেষ্বদিগের ছুর্দিশ। 
যতই অধিক হউক না কেন, তাহা অল্লপই বলিতে হুইবে। অতঃপর 

জয়-বিজয় হিরণ্াক্ষ ও হিরণাকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যাক্ষ 
বরাহকর্তৃক নিহত হয়। তাহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, 

সে পৃথিবীকে মাছুরের গ্যায় জড়াইয়৷ উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছিল। 
বিধুঃ বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহার মন্তকের নিম্ম হইতে পৃথিবীকে মুখ 
দিয়া ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ জাগিয়া উঠিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ 
হইতে লাঁগিল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিল। যদ কেহ পোপদ্দিগকে 

জিড্ঞান। করে, “পৃথিবী কি গোলাকার, অথবা মাছুরের ম্যায়”? তাহার! 
কিছুই বলিতে পারিবে না । কারণ পৌরাণিকগণ ভূগোল-বিস্ভার শক্রু। 
ভাল, বখন পৃথিবীকে জড়াইয়া উপাধান করা হইল, তখন মে হয়ং 
কিসের উপর শয়ন করিল? বরাহই বা কিসের উপর দিয়া দৌড়াইয়া 
আসিল ? বরাহ ত পৃথিবীকে মুখে ধারণ করিল, কিন্তু উভয়ে কিমের উপর 

ধ্লাড়াইয়! যুদ্ধ করিল? দীড়াইবার ত অন্য কোন স্ছানই ছিল না! বে 
৪৮ 



৩৭৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

তাহারা জন্তবতঃ ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা পোপের বক্ষের উপর ধাড়াইয়া 
যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পোপগণ তখন কিসের উপর শয়ন করিয়াছিল ! 
কথাটা এইরূপ--স্গল্লীর গৃহে গল্পী এসে গল্প করে গেল”। মিথ্যাবাদীর 
গুছে মিথ্যাবাদী গল্পী আদিলে, গল্পের অভাব কি? বাকী রহিল 

হিরণাকশিপু । হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদ এক জন ভক্ত ছিল। সে 
তাহার পিভাকর্তৃক বিস্তাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিল। প্রহলাদ 
বিছ্ালয়ের অধ্যাপকদিগকে বলিত, «আমার শ্লেটে রাম নাম লিখিয়! 

দাও” । তাহার পিত। তাহ। শুনিয়া তাহাকে বলিল, “তুই আমার 

শত্রুর ভজন! করিতেছিস কেন?” বালক মনিল না। তখন তাহার পিতা 

তাহাকে বাঁধিয়া! পর্বধত হইতে ফেলিয়া! দিল, কুপে নিক্ষেপ করিল কিন্তু 
তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। হিরণ্যকশিপু একটি লৌহস্তস্ত অগ্নিতে 
উত্তপ্ত করিয়া! প্রচ্লাদকে বলিল, প্যদি তোমার ইফ্টদেব রাম সত্য হয় 
তবে এইস্তভ্ত ধরিলে দগ্ধ হইবে না”। প্রচ্শদদ উহা ধরিতে উদ্ভত হইল। 
তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল, দগ্ধ না হইয়। সে রক্ষা পাইবে কি না। 

নারায়ণ সেই স্তস্তের উপর ক্ষুঞ্জ কুন্ত্র পিপীলিক1 শ্রেণী চালিত করিলেন। 

প্রহলার্দ তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া! তশ্ক্ষণাতড স্তম্ত ধরিল। স্তস্ত বিদীর্ণ হইল। 

স্তস্তের মধ্যে হইতে নৃসিংহ বহির্গত হইয়া তাহার পিতাকে ধরিয়া উদ্দর 
বিদীর্ণ করিলেম। অনস্তর হৃসিংহ প্রহলাদকে নেেছের সহিত লেহন করিতে 
লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন, “তুমি বর প্রার্থনা কর”। প্রহলাদ 
পিতার সদৃগতি প্রার্থনা করিল। নূদিংহ বরদান করিলেন, “তোমার একবিংশ 

পুরুষ সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে”। 
এখন দেখ, এও এক গল্লীর ভাই গলী! যর্দ ভাগবতের কোন 

শ্রোতা অথবা পাঠককে ধরিয়া উপর হইতে নিচ্ছে নিক্ষেপ করা! হয়, তবে 

কেহই তাহাকে রক্ষা করিবে না, সে চূর্ণ বিচুণণ এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। 
প্রহলাদের পিতা তাহাকে বিদ্াশিক্ষার জন্য পাঠাইয়! কি কোন মন্দ কম্মন 

করিয়াছিল? কিন্তু গ্রহলাদ এমনই মুর্খ যে, সে অধ্যয়ন পরিভ্যাগ করিয়া 

বৈরাগী হইতে ইচ্ছা করিল। প্রজ্ঞলিত স্তস্তে পিপীলিকা বিচরণ করিতেছিল 
এবং প্রহলার্দ স্তস্ত স্পর্শ করিয়াও দগ্ধ হইল না। যে ব্যক্তি এসকল কথ! 
সত্য বলিয়া বিশ্বাম করে, তাহাকেও উত্তপ্ত স্তস্তের সহিত সংলগ্ন করা৷ উচিত। 

যদি সে দঞ্ধ না হয়, তবে জানিতে হুইবে যে প্রহলাদও দগ্ধ হয় নাই। 



একাদশ সমুল্লাস ৩১ 

অধিকন্ত, নৃসিংহও দগ্ধ হইলেন না কেন? পুর্বে সনকাদির বর ছিল 
যে, তৃতীয় জন্মের পর নে বৈকু্টে আসিবে। তোমাদের নারায়ণ কি 
তাহা ভুলিয়া গিয়্াছিলেন? ভাগবতের মতে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্ুপ, 

ছিরণ্যাক্ষ এবং হিরপ্যক শিপু চতুর্থ পুরুষের অন্তর্গত। প্রহলাদ্দের একবিংশ- 
পুরুষ হয়ও নাই, অথচ একবিংশ পুরুষ সদ্গতি লাভ করিয়াছে বল! 

কিন্নপ ভ্রম! আবার সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুত রাবণ ও কুস্তকর্ণ এবং 
পরে শিশুপাল ও বক্রদস্ত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইলে নৃসিংহের 
বর কোথায় উড়িয়া গেল? ভ্রান্ত লোকেরাই এরূপ ভ্রাস্তিপুর্ণ কথা বলে 

এবং বিশ্বাস করে। বাহার বিদ্বান তাহারা কখনও সেরাপ করেন না। 

আর অক্রু,র__ 

রথেন বাধুবেগেন ॥ ( ভাত স্কৎ ১০। অত ৩৯। শ্লোক ৩৮)॥ 
জগাম গোকুলং প্রতি ॥ (ভাৎ স্কৎ পৃ অৎ ৩৮। শ্লোক ২৪) ॥ 

অক্র,র কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সৃষ্যোদয়কালে বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত 
রথে যাত্রা করিলেন এবং স্ৃর্্যাম্তকালে চারি মাইল দুরবন্তী গোকুলে উপনীত 
হইলেন। অশ্বগুলি সম্ভবতঃ ভাগবত-রচয়িতাকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, 
অথবা অক্রুঃর ও অশ্বচালক পথ ভুলিয়া ভাগবত-রচয়িতার গৃহে আসিয়া 
ঘ্বমাইয়া পড়িয়াছিল॥ লিখিত আছে যে, পুততনার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত 
এবং অতিশয় দীর্ঘ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও গোকুলের মধ্যস্থলে পুতনাকে 
বধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে মণুরা এবং গোকুল উভয়ই 
ধবলিয়! গিয়া এই পোপের বাড়ীও চাপা দিত ॥ অজামীলের কথাও আবোল 
তাবোল লিখিত হইয়াছে । তিনি নারদের উপদেশে তাহার পুত্রের নাম নারায়ণ 
রাখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকেন। ইত্যবসরে 
নারায়ণ লাফাইয়া পড়িলেন। নারায়ণ কি তাহার মনের ভাব জানিতেন 
না যে, তিনি তাহার পুত্রকে ডাঁকিতেছিলেন, তাহাকে নহে? যদি এইরূপই 
নাম-মাহাক্স্য হয়, তবে আজকালও ধীহার! নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, 

নারায়ণ তাহাদের ছঃখমোচনের জন্য আগমন করেন না কেন? আর ইহা 

সত্য হইলে, কারাগারে কয়েদীগণ “নারায়ণ “নারায়ণ” শব্ধ উচ্চারণ করিয়া 
মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না কেন? | 

এইরূপে হুমেরু পর্বধতের পরিমাণও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ লিখিত হুইয়াছে। 



ওপ৭হ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের ঘর্ধণে সমুজ্জ হইয়াছে। পৃথিবীর আয়তন 
উনপঞ্চাশ কোটি যোজন, ইত্যাদি । এত মিথ্যা গাল গল্প ভাগবতে লিখিত 

আছে যে, তাহার সীমা-পরিলীমা নাই। এই ভাগবত বোপদ্েব-রচিত। 

তীহ্বার ভ্রাতা জয়দেব প্গীতগোবিন্দ” রচনা করিয়াছিলেন । দেখ! ভিনি 

স্বরচিত *হিমাজ্রি” নামক গ্রন্থে এই মন্দে শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 

“আমি শ্রীমন্তাগবত পুরাণ রচনা! করিয়াছি*। সেই লিপির তিন গঞ্জ আমার 
মিকট ছিল। তশ্মধ্যে এক পত্র হারাইয়! গিয়াছে । সেই পত্রের লিখিত 

শ্লোকগুলির অভিপ্রায় লইয়া আমি নিম্লিখিত ছুইটি প্লোক রচন। করিয়াছি। 
ধিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হিমাড্রি গ্রন্থে দেখিয়! লইবেন। 

হিমাদ্রেঃ সচিবন্যার্থে সুচন! ক্রিয়তেহ্ধুন! । 
স্বন্ধাহ্ধ্যায়কথানাঞ্চ যত্প্রমাণং সমাসতঃ ॥ ১ ॥ 

জীমস্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্ | 
বিছুষ! বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্ত যশোহন্বিতয্ ॥ ২ ॥ 

নষ্ট পত্রে এই মর্মের শ্লোক ছিল যে, রাজসচিব হিমান্ত্রি বোপদ্ধেব 

পপ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, “আপনার রচিত সম্পুর্ণ শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ করিবার 

গবকাশ আমার নাই। অতএব আপনি শ্লোকবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সৃচীপত্র গ্রস্ত 
করুন, যেন আমি তাহা পাঠ করিয়। শ্রীমস্ভাগবতের বিষয় জানিতে পারি”। 
তদমুসারে বোপদেব নিম্নলিখিত স্ুুচীপত্র রচনা! করেন। তন্মধ্যে দশটি শ্লোক 
পুর্বেধাক্ত নষ্ট পত্রে ন্ট হইয়া গিয়াছে সুতরাং একাদশ শ্লোক হইতে 
লিখিত হইতেছে । নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বোপদে বরচিত--- 

বোধস্তীতি হি প্রাঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ | 
পঞ্চ প্রন্মাঃ শৌনকন্ত সৃতন্তাত্রোততরং ত্রিষু ॥ ১১॥ 
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্থ নিরৃতিঃ কৃতাৎ। 
নারদস্যাত্র হেতৃক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ॥ ১২॥ 
প্তত্থং দ্রৌণ্যভিভবস্তদন্ত্রাৎ পাগুবা বনমৃ । 
তীন্ষন্তয স্বপদ্ধপ্রাপ্তিঃ কৃষ্চন্ ঘ্বারিকাগমঃ ॥ ১৩ ॥ 

শ্রোতুঃ পরীক্ষিতে৷ জন্ম ধৃতরাষ্ট্স্ নির্গমঃ। 
কৃষ্ণমত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ ॥ ১৪ ॥ 
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ইত্যহ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যায়ার্ঘঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ। 
স্বপর প্রতিবন্ধোনং স্কীতং রাজ্যং জহৌ৷ নৃপঃ ॥ ১৫ ॥ 
ইতি বৈরাজ্জে দার্টযোক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণিজয়াদয়ঃ। 

ইতি প্রথমঃ স্বন্ধঃ ॥ ১॥ 

বোপদেব পণ্ডিত এইরূপ দ্বাদশ স্বান্ধের সুচীপত্র রচনা করিয়। সচিব হিমান্ত্রিকে 
দিয়াছিলেন। যিনি বিস্তৃতর্ূপে দেখিতে ইচ্ছা করেনঃ তাহার পক্ষে 
বোপদেবরচিত হিমাঝ্তরি গ্রন্থ ভ্রষ্ব্য। এইরূপে মগ্থাস্থ পুরাণের লীলাখেলাও 
বুঝিতে হইবে । তবে কোনটিতে অল্প, কোনটিতে অধিক আছে। 

দ্বেখ! মহাভারতে শ্রীক্ের ইতিহাস অতি উতুকৃষ্ট। তাহার গুণ-কন্্ম স্বভাব 
ও চরিত্র আগুপুরুযোচি১। মহাভারতে কোথায়ও লিখিত হয় নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ 

জীবনে কোন অধশ্ম অথব। কুকর্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগব্ত-রচয়িতা 
তাহার সম্বন্ধে মন-গড়া অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন। ছুগ্ধ-দধি-মাখন 

প্রভৃতি অপহরণ ; কুজ্জাদ্াসীর সহিত সমাগম; পরস্ত্রী্িগের সহিত রাসক্রীড়। 
ইত্যাদি মিথ্যাদ্দোষসমুহ শ্রীকৃষ্ে আরোপ করা হইয়াছে । ভিম্মমতাবলম্থিগণ 
এসকল পাঠ করিয়া, শুনিয়া, অন্যকে পাঠ করাইয়া ও শুনাইয়। 
শ্রীকষ্ণের নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত না থাকিলে 

শ্রীকৃষ্ণের ম্যায় মহাত্মাদিগের মিথ্যা! নিন্দা কিরূপে হইতে পারিত ? শিবপুরাণে 
দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ সকল লিঙ্গে 
জ্যোতির লেশমাত্রও নাই। রাত্রিকালে প্রদীপ ব্যতীত অন্ধকারে লিঙ্গ দেখাও 

যায় না। এসকল পোপমহাশয়ের লীল]। 

( প্রশ্ব )--যখন বেদপাঠের সামর্থ রহিল না তখন স্মৃতি, যখন স্মৃতি- 
পাঠের বুদ্ধি রহিল না তখন শাস্ত্র যখন শান্ত্র-পাঠের সামথ্য রহিল না 
তখন কেবল স্ত্রী-শুদ্রা্ির জন পুরাণ রচিত হইল। কারণ ইহাদের বেদপাঠ 
এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার নাই। (উত্তর )-_-ইহ। মিথ) কথা । কারণ 

অধ্যয়ন-অধ্যাপন ত্বারাই সামর্থ্য জন্মে এবং বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিবার অধিকার 

সকলের আছে। দেখ! গার্গী প্রভৃতি নারীরা বেদাধ্যয়ন করিতেন। 

ছান্দোগ্যে বপিত আছে যে শুদ্র জানশ্রুতিও রৈক্যমুনির নিকট বেদ্ধাধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । যজুরের্বদের যড়বিংশ অধ্যায়ের ছিতীয় মন্ত্রে স্পষ্টরূপে 
লিখিত আছে যে, মনুষ্যমাত্রেরই বেদপাঠ এবং বেদ্বশ্রাৰগ করিবার অধিকার 
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আছে। যাহার এ-রূপ মিথাগ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যদ্িগকে সত্যগ্রন্থপাঠে 
বিরত করে এবং তাহাদিগকে ভ্রমজালে জড়িত 'করিয়। স্বার্থসিদ্ধি করে, 
তাহার মহাপাপী নহে ত কি? 

দেখ! ইহারা কিরূপ গ্রহ-চক্র রচনা করিয়াছে! তাছা বিস্তাহীন 

মনুষ্যুদ্দিগকে গ্রাস করিয়াছে। 

“আকৃষ্ণেন রজসা”। ১। সূধ্যের মন্ত্র। “ইমং দেবা! অসপত্বু নৃবন্ধম্,। ২। 
চন্দ্রের । 'অগ্রিমুর্ধ! দিবঃ ককুৎপতিঃ০'| ৩। “মঙ্গলের। উত্ধ্যস্বাগ্নেণঠ। ৪। 

বুধের । “বৃহস্পতে অতিযদর্যে! ০ঃ। ৫। বৃহস্পতির । 'শুক্রমন্ধসঠ ০ । ৬। শুক্রের। 
'শন্লোদেবীরভিষ্টয় ০১।৭। শনির । “কয়। নশ্চিত্র আভুব ০ ৮। রাহুর এবং 
“কেতুং কৃথ্ন্ন কেতবে *' | ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিক বলে। কিন্তু বাস্তবিক- 
পক্ষে ( আকৃষেে ) ইহা সুর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণসূচক ॥ ১॥ দ্বিতীয় মন্ত্র 
রাজগুণ বিধায়ক ॥ ২॥ তৃতীয় মন্ত্র অগ্নি-সথচক ॥ ৩ ॥ চতুর্থ মন্ত্র বজমান-বাচক ॥8॥ 

পঞ্চম মন্ত্র বিদ্বান্ছের বাচক ॥ ৫॥ ষষ্ঠ মন্ত্র বীর্য্য এবং অন্গ-বাঁচক ॥ ৬ ॥ সপ্তম মন্ত্র 
জল, প্রাণ এবং পরমেশ্বরবাচক ॥ ৭॥ অষ্টম মন্ত্র মিত্রবাচক ॥৮॥ নবম 
মন্ত্র জ্ঞানগ্রহণ-বিধায়ক ॥ ৯॥ কিন্তু এসব গ্রহ-বাঁচক নহে। অর্থ না জানিয়া 

লোকেরা ভ্রম-জালে পতিত হইয়াছে । 

( প্রশ্ন )-_ গ্রহের ফল হয় কিনা? (উত্তর )--পোপ-লীলায় যেরূপ বর্ণিত 

আছে, সে-রূপ নহে। কিন্তু সূর্য্য ও চকন্ট্রের কিরণ দ্বারা উষ্ণতা ও শীতলতা৷ 
অথবা কোন খতু-যুক্ত কাল-চক্রের সম্বন্ধ বশত; ইহার! প্রকৃতির অনুকূলে 

কিংবা প্রতিকুলে ন্ুখ-ছুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে । পোপলীলা-ধারীর! 
কি বলে, শোন, “যজমান, শেঠ মহাশয়! আজ তোমাদের অষ্টমে চন্দ্র 
এবং সুর্ধ্যাদি তুর ঘরে আসিয়াছে । আড়াই বশুসরে শনৈশ্চর এক পা্ধে 
আসিয়াছে। তোমার খুন বিস্ম হইবে। এই গ্রহ তোমাকে বাড়ীর 

ছাড়াইয়া বিদেশে ভ্রমণ করাইবে। কিন্তু যদি তুমি গ্রহের দান, জপ, পাঠ 
এবং পুজা করাও, তবে দুঃখ হইতে রক্ষা! পাইবে”। ইহার্দিগকে বল! উচিত, 
*শে।ন, পোপ মহাশর! তোমার সহিত গ্রহের কি সম্বন্ধ? গ্রহ কিবস্ত? 

(পোপ ) ৪ 

দৈবাধীনং জগৎ সর্ববং ন্ত্াধীনাশ্চ দেবতাঃ | 

তে মন্ত্া ব্রাহ্মণাধীনান্তম্মাৎ ত্রাঙ্মণদৈবতম্ ॥ 
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দেখ! কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত জগত দেবতাদ্দিগের অধীন। 

সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন। মন্ত্রপমূহ ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্য ব্রাক্ষণকে 
দেবতা বলে। দেবতাকে ইচ্ছা করিলেই আহ্বান ও গ্রলন্ন করিয়া কার্ধ্য-সিদ্ধি 
করাইবার অধিকার আমাদেরই আছে। আমাদের মন্ত্রশক্তি না থাকিলে 
তোমাদের গ্যায় নাস্তিকের আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই দ্রিত ন|। 

( সত্যবাদী )--সম্ভবতঃ চোর, দন্্যু এবং কুকর্ণিগণও তোমাদের দেবতাদিগের 
অধীন ! সম্ভবতঃ দেবতার।ই তাহাদের দ্বারা ছুষ্ট কর্ম করাইয়া থাকেন। 

তাহা হইলে তোমাদের দেবত। ও রাক্ষসের মধ্যে কোন প্রভেদ রছিল না। 

যদি তোমরা তোমাদের অধীন মন্ত্রবলে যাহ ইচ্ছ। তাহাই করিতে পার, তাহা 

হইলে সেই সব মন্ত্রবলে দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়! নিজের গৃহে রাজ-কোষ 
উঠাইয়া আনিয়। স্থাপন করিয়া অনায়াসে আনন্দ ভোগ কর না কেন? শনৈশ্চর 
প্রভৃতির তৈলাদি দান গ্রহণ করিবার জস্থ গৃহে গৃহে ঘুরিয়! বেড়াও কেন? 

যাহাকে তোমরা! কুবের মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়! ইচ্ছামত ধন লইতে 
থাক। হতভাগ্য দরিজ্রদিগকে লুণ্ঠন করিতেছ কেন? যদ্দি তোমার্দিগকে 
দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন এবং না করিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে সুর্য্যার্দি গ্রহের 

প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্গতা আমাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাও। যদি একজনের অষ্টম 
স্থানে চন্দ্র-সূর্য থাকে এবং অপরের তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে তাহার্দিগকে 

জ্যৈঠমাসে নগ্রপদে উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দেওয়া হউক। যাহার 
প্রতি প্রসন্ন তাহার চরণ ও শরীর দদ্ধ ন! হওয়া, যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ তাহার 

দগ্ধ হওয়া! উচিত। পৌধমাসে উভয়কে বিবস্ত্র করিয়া পৌর্ণমাসীর সমস্ত রাত্রি 

মাঠে রাখা হউক। তাহাতে যদি একজনের শীতানুভব হয় কিন্তু অপরের না হয়, 

তাহা হইলে গ্রহ ক্রুর কিংবা! সৌম্যদৃষ্টি কি না, জানা যাইবে । 
অধিকন্তু গ্রহের সঙ্গে কি তোমাদের কুটুন্বিতা আছে? তোমাদ্দের ডাক 

বা টেলিগ্রাম কি তাহাদের নিকট যাতায়াত করে, কিংবা তোমরা তাহাদের 
নিকট যাতায়াত কর? অথবা তাহারা কি তোমাদের নিকট যাতায়াত করে? 

তোমাদের মধ্যে মন্ত্রশত্তি থাকিলে তোমর! স্বয়ং রাজা অথবা ধনাঢ্য 
হও না কেন? কিংবা শক্রদিগকে বশ কর না কেন? যাহারা ঈশ্বরের 
আজ্ঞ। স্বরূপ বেদের বিরুদ্ধে পোপলীল৷ প্রচলিত করে, তাহারাই নাস্তিক। 

তোমাদ্দিগকে গ্রহদছান দ্বিবার পরিবর্তে যাহার উপর গ্রহদৃষ্টি আছে, 

সেই যদি তাহা ভোগ করে, তবে তোমাদের চিন্তার ব্ষিয় কি? যদি 
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বল-_ না, তোমাদিগকেই দান করিলে গ্রহ প্রসম্ম হয় অপরকে দান করিলে 

হয় না তবে কি তোমারাই গ্রহগণের ঠিকা লইয়াছ? যদি লইয়া থাক 
গুবে মু্যাদিকে স্বগুহে আবাহন করিয়া পুড়িয়া মর। 

ইহাই সত্য যে, হূর্যাদি লোক জড় পদার্থ। তাহারা কাহাকেও হু 

বা ছঃখ দিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু গ্রহদ্দানোপজীবী তোমরা যত ভন 
আছ, সকলেই এক একটি মৃন্তিমান গ্রহ। কারণ গ্রহশব্দের অর্থ তোমাদের 
উপরেই খাটে। “যে গৃহস্তি তে গ্রহা* যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের নাম গ্রহ। 
যতক্ষণ তোমরা রাজা, ধনাঢ্য বণিক এবং দরিদ্রদিগের নিকট পদার্পণ 

না কর, ততক্ষণ পধাস্ত নসগ্রহের কথ কাহারও ম্মরণও হয় না। যখন 

তোমগ্লা সাক্ষাত মুন্তিমাঁন শূর্ধ্য এবং শনৈশ্চরাদি ভ্রু ,র গ্রহরূপে তাহাদিগকে 
আক্রমণ কর তখন কিছু গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে ছাড় ন|। 

যাহার তোমাদের কবলে পতিত না হয়, তোমর! তাহাদিগকে নাস্তিক 

বলিয়! নিন্দা! করিতে থাক। 

(পোপ)--দেখুন ! জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ । জ্যোতিষ আকাশে অবস্থানকায়ী 
সূর্ধা, চন্দ্র, রাহ এবং কেতুর সংযোগরূপ গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বেই সুচনা দেয়। 

জ্যোতিষ যেমন প্রত্যক্ষ, তাহার ফলও সেইরূপ প্রত্যক্ষ । দেখুন! ধনাঢ্য, 
দরিস্ত্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং ছুঃখী হওয়া গ্রহেরই ফল । (সত্যবাদী )-- 

গ্রহণরূপ যে প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ তাহ গণিতবিষ্ভার ফল, ফলিত 

জ্যোতিষের় নহে। গণিত-বিষ্া সত্য। কিন্তু ফলিত জ্যেতিষ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ- 

জাত ফলব্যতীত মিথ্যা। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী পৃথিবী ও 
চন্দ্রের সম্বন্ধে গণিতের সাহায্যে স্পষ্ট জানা যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে 

এবং অমুক অবয়বে সৃূর্ধ্য গ্রহণ অথবা চন্দ্র গ্রহণ হইবে, যেমন-_ 

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুবিধুং ভূমিভাঃ ॥ 

ইহা৷ “দিদ্ধান্তশিরোমণির” বচন। এসূয্যসিন্ধান্তা'”দিতেও এইরীপ আছে--" 
ধখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্রমা আসে তখন শ্্ধ্যগ্রহণ, আর যখন 

সুধ্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী মাসে তখন চন্ত্রগ্রহণ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
চন্্রমার ছায়া পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত 
হয়। সুধ্য জ্যোতির্ময়, সুতরাং সূর্ধ্যের সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় ন|। 

কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা প্রদীপ হইতে দেছাদির ছায়া বিপরীত 
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দিকে পতিত হয়, তক্রপ গ্রহণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । মন্ুষ্যুগণ স্য স্থ 

কর্মানুসারে ধনাঢা, দরিক্ত্র, রাজা, প্রজা এবং ভিক্ষুক হইয়া থাকে, গ্রহের 

প্রভাবে নহে। বহু জ্যোতিষী গ্রহ সম্বন্ধীয় ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে স্ব স্ব 

পুত্রকম্ার বিবাহ দেয় তবুও তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । তাহাদের 
মধ্যে বিধবা এবং ম্বৃতদার পুরষও দৃষ্ট হয়। ফল সত্য হইলে এইরূপ হইবে 
কেন? অহএব কর্মের গতিই সত্য, গ্রহের গতি স্তবখ ও ছুঃংখ ভোগের কারণ 

নহে। ভাল, গ্রহ আকাশে অবস্থিত, পৃথিবীও আকাশে বহুদূরে অনস্থিত। 
তাহাদের সহিত কর্তা ও কর্মের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জীব কর্মকর্তা 

এবং কর্মের ফলভোক্তা। পরমাত্ম। তাহাকে কর্মফল ভোগ করান। 

তোমরা যদি গ্রহফল স্বীকার কর, তবে এই গ্রশ্রের উত্তর দাও-যে 

ক্ষণে একজন মনুষ্যের জন্ম হয়, সে ক্ষণকে খ্রবা ক্র্টি মনে করিয়া তোমরা 
জন্মপত্র রচনা! কর। সে ক্ষণে পৃথিবীতে অন্য কাহারও জন্ম হয় কিনা?” 

যদি বল পন”; তবে মিথ্যা বলা হয়। যদি বল “হয়”, তবে একজন 

চক্রবর্তী রাজারূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, অপর একজন সেরূপ হয় ন! 
কেন? অবশ্য তোমরা এপর্যান্ত বলিতে পার যে ইহা তোমাদের উদর 

পূর্ণ করিবার লীলা! খেল! মাত্র, তবে কেহ তাহা স্বীকার করিতেও পায়ে। 
(প্রশ্ন )--গরুড়পুরাণ৪ কি মিথ্যা? (উত্তর )-- হা, মিধ্া।। (প্রশ্ন)-- 

তবে মৃত জীবের কি প্রকার গতি হইয়া থাকে? (উত্তর)-_ তাহার 

যেমন কনম্ম। (প্রশ্ন )--যমরাজ রাজা, তীহার মন্ত্রী চিত্রগুগ্ড । কাজলের 

পর্বত সদৃশ শরীরধারী ভয়ঙ্কর অনুচরগণ জীবদ্িগকে ধরিয়৷ লইয়| যায় এবং 
তাহাদিগকে পাপ পুণ্যানুলারে নরকে নিক্ষেপ করে অথবা ম্বর্গে উপস্থিত করে। 

জীবগণ যাহাতে বৈতরণী নদী পার হইতে পারে তুজ্জন্য দান পুণা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ 
এবং গোদ্ান প্রভৃতি করা হইয়া থাকে । এ সকল কথ! মিথ্যা কিরূপে 
হইতে পারে? (উত্ত1)--এ সকল পোপলীলার অলীক গল্প। অন্যাস্থ 

স্থানের যে-সকল জীব যমলোকে যায়, যমরাজ এনং চিত্রগুগ্ত তাহাদের 
ল্তায় বিচার করিয়। থাকেন। কিন্ত যদ্দি যমলোকবাসী জীবগণ পাপ-কর্ণ্ম 

করে, তাহ? হইলে অন্য যমলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই 
স্থানের ম্যায়াধীশ তাহাদের প্রতি ন্ঠায় বিচার করিবেন। যমদুতগণের শরীর 
পর্ববভাকার হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? পর্ববতাকার হইলে ম্ৃত 
জীবদদিগকে লইয়া যাইবার সময় তাহাদ্দের একটি অঙ্গ-লিও স্বারের মধ্য দিয় 

৪৯ 
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যাইতে পারে না । পথ এবং গলির মধ্যে তাহার! আটকাইয়৷ যায় না কেন ? 
বদি বল যেতাহারা সুক্সম দেহ ধারণ করে, তবে পূর্বেধের পর্বধাতকার শরীরের 
প্রকাণ্ড অস্থিগুলি পোপ মহাশয় নিজের গৃহে ব্যতীত অন্য কোথায় রাখিবেন ? 
বনে আগুন লাগিলে পিগীলিকার্দি জীব বিনষ্ট হয়। তাহাদিগকে ধরিবার 
জন্য অসংখ্য যমদুত উপস্থিত হইলে, সে স্থানে তখন অন্ধকার হুওয়! উচিত। 
যখন জীবগণকে ধরিবার জহ্য তাহার। সকলে ধাবমান হয়, তখন একের উপর 

অগ্ভের ধাক্কা লাগিবে। তখন তাহাদের প্রকাণ্ড অবয়বগুলি তৃপৃষ্ঠে পতিত 
বিশাল পর্ববতশিখরের স্তায় গরুড় পুরাণের পাঠক ও শ্রোতাদিগের প্রাঙ্গণে 
গিয়া পড়িবে। তাহার! চাপ] পড়িয়া! মরিবে অথবা তাহাদের গৃহঘ্ার 
এবং যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে । তখন তাহারা কিরূপে 

বহির্গত হইয়া চলাফের করিতে সমর্থ হইবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং প্রদত্ত 

গিগড মৃতজীবদিগের নিকট ত উপস্থিত হয় না; কিন্তু মৃতকিগের প্রতিনিধি 

পোপ মহাশয়ের গৃছে, উদরে এবং হস্তে গিয়া পতিত হয়। বৈতরণীর জন্য যে 
গোদান গ্রহণ কর! হয়, তাহা! পোপ মহাশয়ের অথবা! কসাই প্রভৃতির গুছে 
চলিয়া যায়। বৈতরণীতে গাভী উপস্থিত না হইলে ম্বৃতক কাহার পুচ্ছ 
ধরিয়া পার হইবে ? স্বতকের হস্ত ত এখানেই দগ্ধ অথবা প্রোথিত 
করা হইয়াছে । তাহা হইলে পুচ্ছ কিরূপে ধরিরে? এ বিষয়ে একটি 
উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আছে-__ 

এক জাঠ ছিল। তাহার গুহে একটি অতি উত্তম গাভী ছিল। 
গাভীটি প্রত্যহ অদ্ধ মণ ছুগ্ধ দিত। ভুগ্ধ খুবই নুস্বাহু ছিল। পোপ 
মহাশয়ও সেই দুগ্ধ কখনও কখনও পান করিতেন। জাঠের পুরোহিত ভাবিতে- 

হিল, “গাঠের* বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকালে এই গাভীটি সংকল্প করাইয়া গ্রহণ 
করিব”। দৈবযৌগে কয়েক দিনের মধ্যে জাঠের পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত 
হুইল। তাহার বাক্রোধ হইল। তখন তাহাকে পালঙ্ক হইতে ভূমিতে 

আনয়ন করা হইল। তীহার প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন 

জাঠের আত্মীয় বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। পোপ জাঠকে ডাকিয়া 
বলিল, প্য্মান ! এখন তুমি ইহার হাতে গোদান করাও” । জাঠ পিতার 
হস্তে দশটি টাক! রাখিয়া! বলিল, “সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করুন”। পোপ বলিলেন, 
বাঃ বাঃ ! পিতা কি বার বার মরে ? এখন একটি অল্লবয়সী, সর্ববথ! উৎকৃষ্ট 

দুগ্ধবতী গাতী প্রত্যক্ষ আনয়ন কর। এমন গাভীই দান করান উচিত। 
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(জাঠ)--মামার একটি মাত্র গাভী আছে। সেই গাভীটি না হইলে আমার 
পুত্রকগ্যাদিগের চলিবে না । অতএব সেইটি দিব না। এই কুড়িটি টাকা লইয়া 
সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করুন। এই টাকায় অন্ত একটি গাভী ক্রয় করিবেন। 
(পোপ )--“বাহবা, বাহবা! তুমি কি তোমার পিতা অপেক্ষা গাভীকেই 
অধিক মনে করিতেছ? তুমি কি তোমার পিতাকে বৈতরণী নদীতে ডুবাইয়! 
কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর? তুমি ত বেশ ্তুপুত্র দেখিতেছি”! সে সময় 
জাঠের কুটুম্বগণও পোপের পক্ষ গ্রহণ করিল। কারণ পোপ তাহাদিগকে 
পুর্ব্বেই বিজ্রান্ত করিয়া! রাখিয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহাদ্িগকেও ইঙ্গিত 

করিল। সকলে মিলিয়। জিদ ধরিলে অবশেষে গাভীটি পোপকেই দান করা হইল । 
তখন জাঠ কিছুই বলিল না। তাহার পিতার মৃত্যু হইল। পোপ বশুস সহিত 

গাভীটি এবং ছুষ্ধদোহন করিবার পাত্রটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। ে পরে 
গাভী এবং ছুগ্ধপাত্র গুহে রাখিয়। পুনরায় জাঠের গুহে উপস্থিত হইল, মৃতকের 
সহিত শ্মশানভূমিতে যাইয়। দ্রাহকম্ম করাইল। সে স্থানেও সে কিঞ্চিৎ 
পোপলীলা চালাইল। পরে দশ গাত্র এণং সপিগুকরণ প্রভৃূতিতেও জাঠকে 

সে শোষণ করিল। মহাত্রাক্ষণগণও লুষ্টন করিল। পেটুকেরাও অনেক 
সামগ্রী উদরস্থ করিল। এরূপে সকল কার্ধা সমাপ্ত হইল। তগুপর জাঠ 
যাহার তাহার বাড়ী হইতে দুগ্ধ যান! করিয়। আনিয়া! দিন যাপন করিত। 

চতুর্দশ দিবসের প্রাতঃকালে দে পোপের গে উপস্থিত হইয়া দ্বেখিল যে, 
গাভী দোহন করিয়া ছুগ্ধপাত্র পুণ করা হইয়াছে । পোপ উঠিয়া যাইবার জগ্য 

প্রন্ভৃত । ইত্যবনরে জাঠ উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া পোপ বলিল “যজমান ! 

এস, বস”। (জাঠ )--"পুরোছিত মহাশয়! আপনিই এদিকে আন্মুনশ। 
( পোপ )--মাচ্ছা, ছুধ রাখিয়া! আসি । (জাঠ)-_-না, না । ছুপ্ধপাত্র লইয়া! এদিকে 

আন্বন”। তখন হূর্তাগা৷ পোপ ছুগ্ধপাত্র সন্পুখে রাখিয়া বদিল। (জাঠ )-- 
জাপনি বড় মিথাবাদী। (পোপ )--কি মিথ্যা কথ! বলিয়াছি ? ( জাঠ )--বলুন, 

আপনি গাভীটি লইয়াছিলেন কেন? ( পোপ)--তোমার পিতার বৈতরণী 

নদী পার করাইবার জন্ক । ( জাঠ )-_মাচ্ছা, ত্তাহা হইলে আপনি গাভীটিকে 

বৈতরণী নদীর তীরে পাঠাইয়া দেন নাই কেন? আমি তআপনার ভরসায় 
বসিয়। আাছি; আর .আপনি নিজের গৃহে গাভীটি বাঁধিয়। নিশ্েষ্ট আছেন। 
না জানি, জামার পিত। বৈতরণীতে কতই ন৷ হাবুডুবু খাইয়াছেন | (পোপ )--না। 

না। এ দানের পুণ্য প্রভাবে সে স্থানে অন্থ গাভী উৎপন্থ -হুইয়। 
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তাহাকে পার করিয়া দিয়াছে। (জাঠ)--বৈতরণী নদী এ স্থান হইতে 
কতদুর এবং কোন দিকে? (পোপ)-_আমনুমানিক ত্রিশ কোটি ক্রোশ 
দুরে; পৃথিবীর আয়তন উনপঞ্চাশ কোটি যোজন এবং ইহার দক্ষিণ নৈর্ধত 
কোণে বৈতরণী নদী। (জাঠ)--য্দি এতদুরে পত্র বা টেলিগ্রামে সংবাদ 
গিয়। থাকে এবং উত্তর আলিয়া থাকে যে, সে স্থানে পুণ্যপ্রভাবে গাভী উৎপন্ন 

হইয়া অমুকের পিতাকে পার করিয়াছে, তবে সেই পত্র বা! টেলিগ্রাম দেখান। 

( পোপ )-_ আমার নিকট গরুড়পুরাণের বচন ব্যতীত অন্য কোন ডাক ব৷ টেলিগ্রাম 
নাই। (জ্াঠ)_আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, এই গরুড় পুরাণ সত্য ? 
( পোপ )--সকলেই যেরূপ বিশ্বাস করে। (জাঠ )- আপনাদে পুর্বব পুরুষের 

আপনাদ্দের জীবিকার ওন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ, (পিতার 
নিকট কেহই পুত্র অপেক্ষ। বেশী প্রিয় নহে । যখন আমার পিতা আমার নিকট 

পত্র অথব। টেলিগ্রাম পাঠাইবেন তখনই আমি বৈতরণীর তীরে গাভী পাঠাইব 
এবং তাহাকে পার করিয়া গাভীটিকে গৃহে আনয়ন করিব। তাহা হুইলে 

আমার ও আমার পুত্রকম্থা দিগের ছুগ্ধপান চলিতে থাকিবে । “আমন্মন। আম্মুন” 
এই বলিয়া! জাঠ ছুগ্ধপুর্ণ পাত্র, গাভী এবং বশুস লইয়। দ্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্ভত 
হইল। ( পোপ )--তুমি দান করিয়। পুনর্ববার গ্রছণ করিতেছ, তোমার সর্ধবনাশ 

হইবে । (জাঠ )--“চুপ করুন, নতুবা তের দিন পর্যন্ত হপ্ধাভাবে আমি যে 
কষ্ট পাইয়াছি, তাহার ক্ষতিপুরণ করিয়া লইব। তখন পোপ নীরব রহিল। 
জাঠ গাভী ও বস লইয়। ম্বগুহে উপস্থিত হইল। 

জাঠের শ্যায় লোক থাকিলে সংসারে পোঁপ লীল। চলিতে পারে না। পোঁপ 
দ্বিগের মতে দ্রশগাঞ্জ সপিও করিলে শরীরের সছিত জীবের মিলন হয়। তাঙ্ছাতে 

অঙ্গুষ্ট মাত্র শরীর নিশ্মিত হইবার পর জীব যমলোকে গমন করে। যদি 
তাঙ্থাই হয়, তবে মৃত্যুকালে বমদবতের আগমন বৃথা । ত্রয়োশাহের পরে 

আগমন করা উচিত। যদি শরীর নিম্মিত হয়, তবে স্থৃত জীব নিজের স্ত্রী, সম্তান, 
আত্মীয় এবং বন্ধুদিগের মোহে ফিরিয়া! আসে না কেন? (প্রশ্ন)-ন্বর্গে কিছুই 
পাওয়া যায় না। এস্থানে যা! দান করা হয় তাহাই সে স্থানে 
পাওয়া যায় । অতএব সমস্তই দান করা উচিত। (উত্তর )--তোমাদের 

সেই ন্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক শ্রেষ্ঠ । এস্থানে ধর্মশালা। আছে, লোকে 
ঘ্রান করে, বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট হুইতে প্রচুর নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় 

এবং উত্তম উত্তম পরিধেয় পাওয়। যায়। তোমাদের কৰিত প্রনাণ-অন্ুসারে 
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স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এমন নির্দয়, কৃপণ এবং কাঙ্গাল স্বর্গে পোপ 
যাইয়া বিনষ্ট হউক। সে স্থানে সজ্জনদিগের কি প্রয়োজন ? ( প্রশ্থ )-- 

য্দি তোমাদের কথা মত যমলোক এবং যম না থাকে, তবে জীব মৃত্যুর পর 

কোথায় যায় এবং কেইবা তাহার সম্বন্ধে হ্যায় বিচার করে? (উত্তর)-_ 

তো মদের গরুড়পুরাপোক্ত কথ! ত প্রমাণ নহে, বেদোক্ত বাক্যই প্রমাণ, যথা 

যমেন, বাধুনা । সত্যরাজন্। [ যজুৎ ২০৪ ] 

ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা শিদ্ধ হইতেছে যে, “যম” বায়ুর নাম। জীব শরীর 

পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরিক্ষে থাকে। সত্যকর্তা, পক্ষপাতরহিত, 

পরমাক্মা প্ধন্মরাজ” সকলের বিচারক । (প্রশ্ন )--আাপনার বাক্যানুসারে 

ম্িদ্ধ হইতেছে যে, কাহাকেও গোপ্দান করা এবং কোনরূপ পুণ্যকাধ্য কর। উচিত 

নহে। (উত্তর)--তোমার এ কথা সর্ববথা নিরর্ক। কারণ, ম্বপাত্রকে, 

ও পরোপকারীকে পরহিতার্থ ব্বর্ণ, রৌপা, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, 

বাসস্থান এবং বস্্রার্দি অবশ্য দান করা উচিত। কিন্তু কুপাত্রকে কখনও দ্বান 

কর উচিত নহে। 

( প্রশ্ন )-_স্তপাত্র এবং কুপাত্রের লক্ষণ কি ? ( উত্তর)-_ছলনা-কপটতাযুক্ত, 

স্বার্থপর, বিষয়াসক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ্যুক্ত, পরের অনিষ্টকারী, লম্পট, 
মিথ্যাবাদী, বিস্ভাহীন, কুসঙ্গী ও অলস হওয়।; দ্বাতার নিকট বারংবার প্রার্থন। 

করা ও ধরণ দেওয়। ; দাত দান না করিলেও জিদ বশতঃ যাল্া করিতে 

থাকা; সন্তই না হওয়।; যে দ্বান করে না তাহার নিন্দা করা ও তাহাকে 

অভিশাপ ও গালি দেওয়া; কোন ব্যক্তি অনেক বার সেবা করিয়। পুনরায় 

সেবা না করিলে, তাহার শক্র হওয়া; বাহিরে সাধুর বেশ ধরিয়া লোককে 

বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা; নিজের নিকট ধন থাকা সন্তবেও “জামার নিকট 

কিছুই নাই” বল1; সকলকে ফুসলা ইয়। স্বার্থসিদ্ধি করা? দিবা-রাত্র ভিক্ষারত 

থাক]; নিমন্ত্রিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিয়া 
অত্যধিক পরজ্ত্রব্য ভোজন কর। ; উন্মত্ত, প্রমান্গ্রস্ত এবং সত্যমার্গ-বিরোধী হওয়] ; 

স্বার্থ সাধনে অসত্য পথে চলা ; শিশ্তদিগকে কেবল নিজেরই সেবা করিবার 

এবং অপর কোন যোগ্যব্যক্তির সেবা না! করিবার উপদেশ দেওয়1 ; সন্ধি দি 

প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া; জাগতিক ব্যবহারে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, মাতা-পিতা, 

নৃন্তান, রাজা-প্রজ। এবং মাত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদ্দিগের মধ্যে অশ্রীতি উৎপাদন করা! 



৪৮২ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

এবং “সমস্তই মিথ্যা, জগও মিথ্যা” এইরূপ অস্ভুপদেশ দান কর! ইত্যাদি 
কুপাত্রের লক্ষণ । 

বহার! ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্িয় ; ধাঁহার1 বেদাদি বিভ্ভার অধ্যয়ন-অধ্যাপন 
করেন; ধষীহার৷ স্টল, সতাবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষকারসম্পন্ন, উদার, 
বিভ্ধ।/ ও ধর্মে নিরস্তর উন্নতিশীল, ধরন্মাত্মা। শাস্ত, নিন্দা-স্তরতিতে হর্য-শোক- 
রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী ; ধাহার। হ্প্রিক্রম, বেদ্াজ্ঞা এবং ঈশ্বরের 
গুণ-কর্ম-স্বভারের অনুকূল আচরণ করেন; ধাহার! গ্যায়নিষ্ঠ, পক্ষপাতরহিত, 
সত্যোপদেষ্টা, সত্যশান্স্ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনকারীদিগের পরীক্ষক; ধাীহারা 
কাহারও তোষামোদ ক্রুরেন না; বাহার! প্রশ্রসমূহের যথার্থ সমাধান করেন; 
বহারা আত্মবড অপরেরও হৃখছুঃখ এবং লাভ-ক্ষতি অনুভব করেন; ধাহার! 

অবিষ্ভার্দি ক্লেশ, হঠকারিতা, ছুরাগ্রহ এবং দন্তরহিত; ধাহারা অপমানকে 
অমৃতবত্ড এৰং সম্মানকে বিষবত মনে করেন; ধীহার! সন্তুষ্ট, অর্থাৎ যে-কেহ 
শ্লীতির সহিত যাহ! কিছু দান করে, তাহাতেই যিনি প্রসন্ন থাকেন; ধার! 

বিপৎকালে একবার যাল্রা করিয়! প্রত্যাধ্যাত বা বঞ্জিত হইলেও ভুঃখিত ন৷ 
হইয়! ব। কুচেষ্টা না করিয়৷ সেস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যান কিন্তু 

তাহার নিন্দা করেন না; বীহার। স্খীর্দিগের সহিত মিত্রতা এবং 

ছুঃখীদ্দিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন; বীহার। পুণ্যাত্বাদিগের সহিত 

আনন্দভোগ এবং পাপীদ্দিগের প্রতি “উপেক্ষা” প্রদর্শন করেন; অর্থাত 
ধাহারা রাগদ্ধেষ রহিত» সত্যমননকারী, সত্যবাদী, সত্যকারী, অকপট, ঈর্ষা 

ভষরহিত, গম্ভীর প্রকৃতি, সজ্জন, ধর্ম্মানিষ্ঠ ও সর্ববথ। ছুরাচার রহিত; বাহার 
নিজের শরীর, মন এবং ধনকে পরোপকারে নিয়োজিত করেন এবং পরের 
স্থখের জঙ্ত যিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করেন ;--এইরূপ শুভলজণযুক্ত 
লোকদিগকেই ন্তুপাত্র বলে। কিন্তু ছৃভিক্ষ প্রভৃতি আপতুকালে প্রাণীমাত্রই 
অন্ন, জল, বস্ত্র, ওধধ, পথ্য এবং স্থান পাইবার অধিকারী । 

(প্রশ্ন )--দাতা কত প্রকারের? (উত্তর )-_তিন প্রকার--উত্তম, মধ্যম ও 
অধম। যিনি দেশ-কাল-পাত্র জানিয়।! সত্যবিষ্ভ। এবং ধন্মোক্লতিরূপ পরোপ- 

কারার্থ দান করেন, তিনি উত্তম দাতা । যিনি কীন্কি ও স্বার্থসাধনের জঙ্ 
দান করেন তিনি মধ্যম দ্বাতা। যিনি নিজের অথবা পরের কোনও উপকার 

করিতে পারেন না কিন্তু বেশ্যাগমনার্দি কাধ্যে ভাড় এবং ভাটদ্িগকে দান 

“করেন, দ্বান কক্গিবার সময় যিনি তিরস্কার এবং অপমানাদি কৃচেষ্ট। 



একাদশ সমুল্লাস ৩৮৬ 

করেন, স্থপাত্র এবং কুপাত্রের মধ্যে ষিনি পার্থক্য জানেন না, কিন্তু “সকল চাউলই 
টাকায় ষাট সের” এইরূপ বলিয়! বিক্রেতা্দিগের ম্যায় বিবাদ করেন; অপর 
কোনও ধর্মাত্বাকে কষ্ট দিয়া হী হইবার জন্য যিনি দান করেন; তিনি অধম 

দ্লাতা। যিনি পরীক্ষার পর বিদ্বান ও ধন্মাত্মাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন; 
তিনি উত্তম দাতা । যিনি পরীক্ষা করেন বা না করেন, কেবল আত্মপ্রশংসার্থ 

ঘ্বান করেন; তিনি মধ্যম দ্াতা। যিনি পরীক্ষা ব্যতীত অন্ধের ম্যায় নিচ্ষল 

বান করেন; তিনি নিকৃষ্ট দাতা । (প্রশ্ন )--দানের ফলকি ইহলোকে হইয়া 

থাকে, অথবা পরলোক ? (উত্তর )-_-সর্ববত্র হইয়া থাকে । (প্রশ্ন )-- 

নিজে নিজেই হয়, কিংবা কোনও ফলদাতা আছেন 1" ( উত্তর )--ফলদাতা 
পরমেশ্বর । যেমন কোনও দশ্ব্য তক্ষর স্বয়ং কারাগারে যাইতে চাহে 

না, রাজ। তাহাকে যাইতে বাধ্য করেন এবং ধশ্মাক্মাদিগকে দস্থ্য- 

তন্করার্দি হইতে রক্ষণ করিয়া সুখভোগ করান। সেইরূপ পরমাক্মা সকলকে 

পাপপুণ্যের ছঃখ-স্থখরূপ ফল যথোচিত ভোগ করাইয়া থাকেন। (প্রশ্ন )-_ 

গরুড়পুরাণাদি গ্রন্থ ব্দোর্থ অথবা বেদের পরিপোষক কি না? (উত্তর)__ 

না, বেদবিরোধী ও বিপরীতগামী। তন্ত্র সেইরপ। যেমন কেহ 

একজনের মিত্র হইয়! সমস্ত সংসারের শক্র হয়, তন্তরবিশ্বাসিগণও সেইরূপ । 

কারণ, এসকল গ্রন্থ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন করাইয়। থাকে। 

এ-সকল গ্রন্থ কাহারও মানা উচিত নহে। এ সকল মানা পগুত্বের 

পরিচায়ক । 

দেখ, শিবপুরাণে ত্রয়োদশী, সোমবার ; আদিত্যপুরাঁণে রবিবার ; চন্দ্রথণ্ডে 
সোমগ্রহযুক্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর রাহ্ছু এবং কেতু; 

বৈষ্ণব মতে একাদশী ; বামনের ত্বাদঙগী; নৃসিংহ বা অনস্তের চতুর্দশী, চন্দ্রমার 
পৌর্ণমাসী ; দিক্পালদিগের দশষী ; দুর্গার নবমী ; বস্থুদিগের অষ্টমী + মুনিদ্দিগের 

সপ্তমী; স্বামি-কার্তিকের ষষ্ঠী; নাগের পঞ্চমী; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর 

তৃতীয়! ; অশ্বিনীকুমারের দ্বিতীয়া; আছ্ভাদেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃগণের 

অমাবস্য!-:এ সকল পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে উপবাসের দিন। জর্বত্র 

ইহাই লিখিত আছে যে, যেব্যন্তি এই সকল বার এবং তিথিতে খাছ পাশীয় 

গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়। তাহা! হইলে পোপ এবং পোপের শিশ্াদ্দিগের 

কোনও বার অথবা! কোনও তিথিতে ভোজন করা উচিত নহে। কারণ 

পান-ভোজন করিলে নরকগামী হইতে হুইবে। “নিগয়সিন্ধু”, “ধর্মমসিন্ধু'” এবং 
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প্জ্রতার্ক” প্রভৃতি প্রমাদগ্রন্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহ এক এক 
আতের ছুর্দশাও করা হইয়াছে । উদাহরণ ন্বরূপ, শৈবগণ একাদশীতে, 
এইরূপ কেহ কেহ দশমীবিদ্ধাতে, কেহ কেহ দ্বাদশীতেই একাদনীর 

ব্রত করিয়া থাকে । কেমন বিচিত্র পোপলীলা! ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলেও বাদ বিবাদ করে। যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত প্রচলিত করিয়াছে, 
তাহার মধ্যে কেবল ন্থার্থপরতাই আছে, দয়ার লেশমাত্রও নাই। পোপগণ 

বলেন £__ 

একাদশ্যামন্নে পাপানি বসস্তি । 

একাদশীর দিনে, সমস্ত পাপ অন্নে বাস করে। পোপকে জিজ্ঞাস! 

করা আবশ্যক, “কাহার পাপ বাস করে?! তোমার বা তোমার পিতা 

প্রভৃতির” ? যর্দি সকলের সকল পাপ একাদশীতে গিয়! বাস করে, তাহা 

হইলে একাদশীর দিন কাহারও কোনও প্রকার ছুঃখ থাকা উচিত নছে। 

কিন্তু তাহা ত হয় না; বরং বিপরীত, ক্ষুধাদির ছারা ছুঃখ হইয়া! থাকে। 

কষ্ট পাপেরই ফল। অতএব উপবাসে ছুঃখভোগ করা পাপ। ইহার 
বিশেষ মাহাত্ব্য রচিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিয়া! বহুলোক প্রতারিত 
হয়। এই বিষয়ে একটি গাথা আছে-_ 

ব্রন্ষলোকে এক বেশ্টা ছিল। সে কোনও অপরাধ করায় তাহাকে 

অভিশাপ দেওয়। হয়। সে পৃথিবীতে পতিত হইয়া স্ততিপুর্ববক জিজ্ঞাসা 
করিল, “আমি কিরূপে পুনরায় স্বর্গে আমিতে পারিব” ? তাহাকে বলা! হইল, 

প্যদি কেহ তোমাকে কখনও একাদশীব্রতের ফল দান করে, তাহা হইলেই তুমি 
তখন স্বর্গে ফিরিয় আসিবে” । সে বিমানসহিত কোন নগরে পতিত হুইল। 

তথাকার রাজা! তাহাকে জিড্ভীসা করিলেন, প্তুমি কে? সে সমস্ত বৃত্তান্ত 

বর্ণন করিয়া! বলিল, প্ষদি কেহ আমাকে একাদশীর ফলদান করে, তবে আমি 

পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারিব”। রাজ নগরে অনুসন্ধান করাইয়া! একাদশীব্রতের 
অনুষ্ঠাতা কাহারও সন্ধান পাইলেন না। একদিন কোন শুদ্রদস্পতির মধ্যে 
কলহ হয়। স্ত্রী ক্রোধনশে দ্বিবারাত্র অনাহারে থাকিল। দৈবযোগে সেদিন 
একাদশী ছিল। সে বলিল, “আমি ত একাদশী জানিয়া করি নাই, 

কিন্তু দৈবাৎ সেদিন উপবাসে ছিলাম” । রাজার সিপাহীদ্দিগকে এইরূপ 
ঘল। হইলে, তাহার তাহাকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। 
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রাঙা তাহাকে বলিলেন, “তুমি এই বিমানকে স্পর্শ কর”। সে স্পর্শ 
করিবা মাত্র বিমান ততক্ষণা উপরে উড়িয়া গেল। যখন অজ্জাতসারে 
অনুষ্ঠিত একাদশীব্রতের এই ফল, তখন জ্ঞাতসারে অনুঠিত হইলে তাহার 
ফলের কি সীমা পরিলীমা আছে!!! বাহবা! জ্ঞ্রানান্ধগণ ! ইহা সত্য 
হইলে আমর! একটি পানের খিলি যাহ! স্বর্গে পাওয়া! যায় ন। তানহা স্বর্গে 
পাঠাইতে ইচ্ছা করি। যদ্দি সব একাদশী-ব্রতানুষ্ঠানকারিগণ নিজেদের ফল 
দান করিলে একট! পানের খিলি স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষ কোটি 
পাঁণ সেস্থানে পাঠাইৰব এবং আমারাও একাদশী করিতে থাকিব কিন্তু 

বদ্দি তাহা ন1 হয়, তাহ! হইলে তোমাদিগকে এইরূপ উপবাসের মৃত্যুকূপ বিপদ 
হইতে রক্ষা করিব । 

এই চবিবশটি এক্কাশীর পৃথক পৃথক্ নাম রাখা হইয়াছে । কোনটির 
নাম “ধনদ1, কোনটির “কা মদ।+, কোনটির “পুত্রদা”” এবং কোনটির “নির্জল।” 
ইত্যাদি নাম। অনেক দরিষজ্ত্র, বিষয়াসক্ত, নিঃসন্তান লোক একাদশী ব্রত করিতে 

করিতে বুদ্ধ হইয়াছে এবং অনেকে মরিয়াও গিয়াছে) কিন্তু ধন, কাম্যবস্ত 

এবং পুছ্র প্রাপ্ত হয় নাই। আর গ্যেষ্ঠ মাসের শুরু পক্ষে খন এক ঘণ্টা 
কাল জল না পাইলে মনুষ্য ব্যাকুল হুইয়। পড়ে, তখন ব্রতকারীদগের দারুণ 

কষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিধবাদিগের একাদশীর দিন অত্যন্ত 

দুর্দশা হইয়! থাকে । এই সকল বিধান লিখিবার সময় নির্দয় কসাইদিগের 

মনে দয়।র লেশ মাত্র উপস্থিত হয় নাই। যদি ইহার নির্জলার নাম সজল! 

এবং পৌষ মাসের শুর্ুপক্ষের একাদ্শীর নাম নির্ডজল। রাখিত, তাহ! হইলে 
অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। কিন্তু পোপের দয়ার কি প্রয়োজন? “যে বাঁচে 

বাঁচুক, যে মরে মরুক কিন্তু পোপের পেট ভরুক+”। গর্ভবতী অথবা 

সগ্ঠোবিবাহিতা স্ত্রী; বালক বা যুবকদিগের কখনও উপবাস করা উচিত 

নছে। যদ্দি করিতেই হয়, তবে যে দিন অজীর্ঁণ অথব। ক্ষুখামান্দ্য হয়, 

সেদিন শর্করাযুক্ত সরবত অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে 

ব্যক্তি ক্ষুধার সময় আহার করে না আর ষে ক্ষুধা ব্যতীত আহার 

করে, তাহার। উভয়েই রোগ লাগরে নিমগ্লী হইয়। হুঃখ ভোগ করে। এ সকল 

প্রমান গ্রস্তের কথ! ও লেখাকে কাহারও প্রমাণ বলিয়! মনে কর! উচিত নহে। 

এখন গুরু-শিশ্য, মন্ত্রোপদেষ্ট এবং মত মতান্তরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচন৷ 

ফর! যাইতেছে । মুত্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকের! প্রশ্ন করে যে, বেদ অনস্ত, 
৫০ 
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খথেদের ২১, যন্ুর্ধ্ষেদের ১০১, সামবেদের ১০৪ এবং অধর্থবেদের ৯ শাখা 
আছে। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি পাওয়। যায়। অবশিষ্ট গুলি লুগ্ত হুইয়াছে। 
লুপ্ত শাখাসমূহের মধ্যে হয় ত মুত্তিপুজা এবং তীর্থের প্রমাণ থাকিবে । না 
থাকিলে পুরাণে এ সকল কোথ। হইতে আসিবে? যদি কাধ্য দেখিয়া! কারণের 
অনুমান হয়, তবে পুরাণ দেখিয়া! মুন্তিপুজার বিষয়ে সংশয়ের কি থাকিতে 
পারে? (উত্তর )--যেমন বৃক্ষশাখা বৃক্ষসদৃশ হইয়া থাকে, বিপরীত নহে? শাখা 

ক্ষুদ্র হউক অথব! বৃহ হউক, তাহাতে বিরোধ হইতে পারে না; সেইরূপ 
বেদের যতগুলি শাখা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যখন পাষাণাদি যুস্তির এবং 
জল-স্থলরূগী তীর্থদমূহের প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, তখন ধরা যাইতে পারে, লুপ্ত 
শাখাগুলিতেও এ সকল ছিল না। চারি বেদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখ! 
সমৃহ কখনও বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহা বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে 
কেহুই শাখা সিদ্ধ করিতে পারিবে না। ম্তরাং পুরাণ বেদের শাখা নহে। 
কিন্তু সান্প্র্ধায়িক লোকেরা এ সকল পরম্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়৷ 

রাখিয়াছে। যদি আপনারা বেদকে পরমেশ্বরকৃত মানেন, তবে “আশ্বলায়ন” 
প্রভৃতি খষি-মুনিদ্দিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিকে বেদ মানেন কেন? যেমন 
শাখাপত্র দেখিয়া অশ্ব, বট এবং আম প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ চিনিতে পারা 

যায়, সেইরূপ খষি-মুনিকৃত বেদাঙ্গ, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদ 

প্রভৃতির সাহায্যে বেদার্থ জানা যায়। এলছ্য এ সকল গ্রন্থকে শাখা 

বলিয়া! মানা হইয়াছে । যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহ! প্রামাণ্য এবং বাহা 

বেদানুকুল তাহ! অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যদ্দি তুমি অনৃষ্ট শাখাসমূহ্ের 
মধ্যে মুক্তি প্রভৃতির প্রমাণ আছে বলিয়া কল্পনা কর, তবে যদ্দি কেহ 
এইরূপ মত প্রকাশ করে যে, লুপ্ত শাখাগুলির মধ্যে বিপরীত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থ! 

আছে অর্থাৎ শুদ্র ও অন্ত্যজার্দির নাম ব্রাঙ্গণার্দি এবং ব্রাঙ্গণার্দির নাম 

শুক্জ ও অন্ত্যজাদি, অগমনীয়া গমন, অকর্তব্য কর্তব্য, মিথ্যাভাষণাদি ধর্ম, 
সত্যভাষণ।দি অধন্ম; এই সব হয়ত লিখিত আছে তাহা হইলে আমি 
তোমাকে যে উত্তর দিয়াছি, তুমি তাহাকে সেই উত্তরই দিবে। অর্থাৎ 

বেদ এবং প্রসিদ্ধ শাখাসমূছে যেমন ব্রাহ্মপাদির নাম ব্রাক্ষণাদি এবং শুদ্রাদির 
নাম শুক্্াি লিখিত আছে, সেইরূপ অদৃষ্ঠ শাখাসমূছেও আছে স্বীকার করা 
উচিত। নতুবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিপরীত হইয়া বাইবে। 

ভাল, জৈমিনি, ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পধ্যস্ত সমস্ত শাখাই বিছ্যমান 
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ছিল কি না? যদি বল যে ছিল না, তবে তুমি অন্যথা বলিতে পারিবেন না 
কিন্তু যদি বল যে ছিল, তবে থাক। সম্বন্ধে প্রমাণ কি? দেখ, জৈমিনি 

মীমাংসায় সমস্ত কণ্মকাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশান্ত্রে সমস্ত উপাসনাকাও 
এবং ব্যাসমুনি শারীরিকসুত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকুল বলিয়। লিখিয়াছেন। 
উ্ত গ্রন্থসমূহে মুদ্তিপুজ। এবং প্ররাগার্দি তীর্থের নাম নিশানাও লিখেন নাই। 
কোথা হইতে লিখিবেন 1? যদ্দি বেদে কোনও স্থলে এসকল থাকিত, তবে তাহার! 

না লিখিয়া কখনও ছাড়িতেন না। অতএব লুপ্ত শাখাসমুহেও মৃ্ডিপুজা প্রভৃতির 
প্রমাণ ছিল না। এই শাখাগ্রন্থগুলি বেদ নহে। কারণ শাখাগ্রন্থগুলিকস 

মধ্যে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রভীক ধরিয়া ব্যাখ্যা এবং "সাংসারিক লোকের 

ইতিছাস প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । স্ৃতরাং বেদ্ধে মৃত্তিপুজা এবং তীর্থ 
কখনও থাকিতে পারে না। বেদে ত কেবল মনুষ্যদিগকে বিষ্ভাবিষয়ক 

উপদেশ দান কর হইয়াছে । তাহাতে কোন মনুষ্যের নাম মাত্রও নাই; 
বরং মুন্তিপূজার সর্ববথ। খগুনই আছে। 

দেখ, মৃক্তিপুজ1 ঘার। শ্রীরামচন্ত্র, শ্রীকষণ। নারায়ণ এবং শিব প্রভৃতির 
বড়ই নিন্দা এবং উপহাস হইয়া! থাকে । সকলেই জানে যে, তাহারা মহান 

রাজাধিরাজ ছিলেন এবং সীতা, কুক্সিণী, লক্ষমী এবং পার্বতী প্রভৃতি তাহাদের 

পত্বীগণ মহারাণী ছিলেন। কিন্তু পুজারীগণ তাহাদের মুণ্তিগুলি মন্দিরে 

স্থাপন করিয়া! তাহাদের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ তাহার্দিগকে 
ভিখারী সাজায় এবং সকলকে বলে--“আম্মন, শেঠ-সাহুকারগণ ! মহারাজগণ ! 

দ্রশনি করুন, বস্থন, চরণাম্থত গ্রহণ করুন; কিছু পুজাসামগ্রী অর্পণ করুন; 

মহারাজ ! সীতা-রাম, রুক্িনী-কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ত,। লঙ্গনী-নারায়ণ এবং পার্ববতী- 

মহাদেব আজ তিন দিন যাব বাল্যভোগ অথব! রাজভোগ অর্থাৎ জলপান 

বা ভোজ্যপানীয় প্রাপ্ত হন নাই। আজ ইহাদের নিকট কিছুই নাই। রাণী 

জঅথব। শেঠপতুীগণ অগ্ সীতাদেবীর “নথ” প্রভৃতি গড়াইয়া দিন। যদি 

ভোজ্যসামগ্রী পাঠান, তবে রাম-কৃষ্ণাদির ভোগ নিবেদন করিব। ইহাদের 

বঙ্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । মন্দিরের কোণণ্চলি ভগ্ন হইয়াছে। উপর 

হইতে জল চুইয়া পড়িতেছে। যাহা কিছু ছিল, হুষ্ট চোর সমস্তই লইয়া 

গিয়াছে । দেখুন, ইন্দুর কোন কোন সামগ্রী কাটিয়া ফেলিয়াছে। একদিন 

ইন্দুর গুলি এমন অনর্থ করিল যে, ঠাকুরদ্ের চক্ষু বাহির করিয়া লইয়! 

পলাইয়া গেল। আমরা রৌপ্যের চক্ষু নির্মাণে অসমর্থ, তজ্জন্ত কড়ির চক্ষু 
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লাগাইয়। দিয়াছি”। রামলীল। এবং রাসমগ্ুলও অনুষ্িত হইয়া থাকে। সীতা- 
রাম এবং রাধা-কৃষজ নাচিতেছেন। রাজ। এবং মোহস্ত প্রভৃতি তাছাদের 

সেবকগণ আনন্দের সহিত উপবিই্ইট থাকেন। মন্দিরের মধ্যে সীতা-রাম 

দণ্ডায়মান রছিয়াছেন। পুজারী অথবা মোহম্ত আসন অথবা গদীর উপর 

তাকিপ়্ায় ঠেস্ দিয়া বলিয়। থাকেন। অত্যধিক গরম সত্বেও মন্দিরে তাল! 
লাগাইয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং নিজেরা উন্মুক্ত 
ৰায়তে পালক্কোপরি শয়ন করে। অনেক পুজারী, বানরীর গলায় বানর- 
শাবকের ন্যায়, নিজেদের নারায়ণকে ডিবার মধ্যে বন্ধ করিয়। বন্স্াদি ছারা বাঁধিয়া 

তাহ! গলায় ঝুলাইয়। রাখে । যদ্দি কেহ মৃত্তি ভগ্ন করে, তবে পুজারী “হায় ! 
হায়” | বলিয়। বুকে করাঘাত করিতে করিতে বকিতে থাকে যে, দ্হর্ব্তগণ 

সীতা-রাম, রাধা-কৃষ, অথবা শিব-পার্ববতীকে ভগ্ন করিল! এখন নিপুণ শিল্পি- 
নিপ্মিত অপর একটি শ্বেতপ্রস্তরের মৃত্তি স্থাপন করিয়া পুজা করিতে হইবে। 
ঘবৃত ব্যতীত নারায়ণের ভোগ হয় না । অধিক না হউক, অল্প অবশ্যই পাঠাইবেন” 
স্প্ইত্যার্দি বিষয় ধনাঢ্যদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়। থাকে । রাসমগুল 

অথবা রামলীলার শেষে লীতা-রাম অথবা রাধা-কৃষের দ্বারা ভিক্ষা করান 

হইয়া! থাকে। যে স্থানে মেল। অথব। ভীড় হয়, সে-স্থানে কোন বালকের 

মন্তকে মুকুট গরাইয়া তাহাকে কানাই সাজান হয় এবং তাহাকে পথিমধ্যে 

বসাইয়া ভিক্ষা! করান হয়। এসকল কিরূপ দুঃখের বিষয়, তাহ1 তোমর। বিবেচনা 

কর। ভাল, বল ত! সীতা-রাম প্রভৃতি কি ঈদৃশ দরিজ্র এবং ভিক্ষুক 

ছিলেন ? ইহ! ভাহাদ্দের উপহাস এবং নিন্দা নহে তকি? ইহাতে নিজেদের 

মহামান্য ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত নিন্দ। হইয়া! থাকে । যে সময়ে সীতা, রুঝিিণী 
লঙ্গনী এবং পার্বতী বিষ্ভমান ছিলেন, যর্দি সে সময়ে তীহাদিগকে পথিমধ্যে 
কিংবা কোন গৃছে দণ্ডায়মান করিয্পা। পুজারীগণ বলিত, “এস, ইহাদের দর্শন কর, 
কিছু পুজা-সামগ্রী দ্বাও৮ তাহ! হইলে তীহারা কখনও মে সকল লোকের 

বাক্যাম্ুসারে এমন কার্ধ্য করিতেন না এবং করিতে দিতেন না। কেহ 

তাদিগকে এইরূপ উপহান করিলে, তাহারা কি তাহাকে দণ্ড না৷ দিয়া 

ছাড়িতেন ? অবশ্ট, পুজারীগণ তাহাদের নিকট দণ্ড পান নাই বটে, কিন্ত কৃত- 

কর্মের জন্ট যুস্তিবিরোধীদিগের হস্তে অনেক “প্রসাদ” লাভ করিয়াছেন এবং 
এখনও করিতেছেন। যতদিন তাহার! এই কুকর্ম ত্যাগ না করিবেন, ততদিন 
পর্যযত্ত যে এইরূপ দ্গুলান্ত করিতে থাকিবেন, তাহাতে সন্দেছকি? এনকল 
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কর্ণের দ্বারাই জার্ধ্যাবর্তের মহ! অনি এবং পাঁষাণাদি মুন্তিপূজক দিগের, 
প্রত্যহ পরাজয় হইতেছে । কারণ, পাপের ফল ছূঃখ। পাধাণাদির মুক্তিতে 
বিশ্বাস বশতঃ অনেক অনিষ্ট হইব গিয়াছে। এ সকল পরিত্যাগ না! করিলে, 
প্রত্যহ আরও অধিক অনিষ্ট হইতে থাকিবে । 

ত্তিপুজকদের মধ্যে বামমাগিগণ গুরুতর অপরাধী । তাহারা চেলা করিবার 
সময় সাধারণকে-_- 

দং ছুর্গায়ৈ নমঃ ভং ভৈরবায় নমঃ । এ হ্ীং ক্রীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্ে ॥ 
এই মন্ত্রসমূের উপদেশ দিয়া থাকে । বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একাক্ষরী মন্ত্রের 
উপদেশ দেওয়া হয়, যথ। £-_ 

হ্রীং, শ্রীং, কীং ॥ [ শাবরতন্ত্রৎ বংৎ প্রকীৎ প্র 8৪] ইত্যাদি । 
ধন।ঢ্যদিগের পূর্ণাভিষেক করান হয়। দশমহাবিগ্তার মন্ত্র এইরূপ-- 

হ্াং হ্রীং হং বগলামুখ্যে ফট্ স্বাহা ॥ [ শা, প্রকী* প্র“ ৪১ ] 
কোন কোন স্থলে-_ 

হুং ফট্ স্বাহা॥ (কামরত্ব তন্ত্র বীজ মন্ত্র ৪)। 
এই মন্ত্রোপদেশ দেওয়] হয় । ইহার! মারণ, মোহন, উচ্চাঁটন, বিদ্বেষণ এবং 

বশীকরণাদ্দির প্রয়োগ করিয়া থাকে। উক্ত মন্রত্বারা ত কিছুই হয় না, কিন্তু 
ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত করিয়া থাকে । যখন কাহারও প্রতি মারণমন্ত্র প্রয়োগ 
কর! হয়, তখন যে প্রয়োগ করায় তাহার নিকট হইতে ধন লইয়া, যাহাকে 

মারিতে হইবে তাহার আকৃতিব আট। অথব! মৃত্তিকার পুতুল নিশ্মাণ করা হয়। 
সেই পুতুলের বক্ষে, নাভিতে এবং কণ্টে ছুরি প্রবেশ করাইয়। দেওয়। হয়। উনার 
চক্ষু এবং হস্ত-পদে কীলক বিদ্ধ করা হয়। সেই পুতুলের উপর ভৈরব এবং 
ভুর্গ। সুখি নির্ধাণ করিয়া! তাহার হস্তে ত্রিশুল দিয়া, উহার হৃদয়ের উপর সংলগ্ন 
কর! হয়। একটি বেদী নিশ্মিত করিয়া মাংসাদির ছোম করিতে থাকে এবং 
অন্যদিকে দূত প্রেরণ করিয়া যাহার উপর মারণ মন্ত্র প্রয়াগ করা হয় তাহাকে 

রিষ প্রভৃতির দ্বার! মারিবার ব্যবস্থা করা হয়। যদি নিজের পুরশ্চরণের মধ্যেই 
ভাহাকে বিনাশ করা যায়, তবে মন্ত্রপ্রয়োগকারী নিজেকে ভৈরব অথব৷ দেবীর 

সিদ্ধ বলিয়। প্রকাশ করে এবং “ভৈরবে! ভূতনাথশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে +--. 
“মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিদ্ধি ছিন্দি, ভিদ্ধি 

ভিদ্ধি, বগীকুরু বশীকুরু, খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ভক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয় 
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নাশয়, মম শত্রুন্ বশীকুরু বশীকুরু হুং ফট্ স্বাহা” ॥ ( কামরত্ব তন্ত্র, উচ্চাটন 
গ্রকরণু মং ৫--৭)॥ 

স্পইত্যাদি মন্ত্র জপ করে এবং তাহার! যথেষ্ট পরিমাণে মন্তপান ও 
মাংবভোজন করে। ভ্রমুগলের মধ্যস্থলে তাহার! সিন্দুরের রেখ। ধারণ করে; 
কখন কখনও কালী প্রভৃতির জন্কচ কোন মানুষকে ধরিয়া বধ করে এবং 
তাদ্দার! হোম করিবার পর তাহার মাংস কিঞ্চিত ভোজনও করে। যদি 
কেছ ভৈরবী চক্রে যাইয়া মন্তপান এবং মাংসভক্ষণ না করে, তবে তাহাকে 
বধ করিয়া হোম কর! হয়। উক্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঘোরী হয়, 
সে স্বুত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করে। যাহার “অজরী” “বজরী” করেঃ তাহারা 
মূত্রপান এবং ঝিষ্টা ভক্গণও করে। তাহাদের মধ্যে এক “চোলী মাগী” 
এবং অপর এক প্বীজমার্গী আছে। চোলিমার্গিগণ কোন গুপ্ত স্থানে অথবা 
ভূমিতে একটি স্থান নির্মাণ করে। সে স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, 
বালিকা, ভগ্নী, মাতা এবং পুত্রবধূ, প্রভৃতিকে সম্মিলিত হইয়া একত্র মাংসতক্ষণ 

এবং মগ্তপান করে। একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্র করিয়া পুরুষেরা তাহাকে 

ভুর্গাঘ্েবী নাম দিয়া তাহার গুণু-ইক্িয়ের পুঞ্জা করে। একটি পুরুষকে উলঙ্গ 
করিয়া তাহার গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের পুজা স্ত্রীলোকের! করে। যখন মদ্যপান করিতে 

করিতে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠে,.তখন শ্ত্রীলোকদ্দিগের কাচুলী অর্থাৎ বক্ষে 

বন্্রসমূহ একটি প্রকাণ্ড মাটির গামলার মধ্যে রাখা হয়। তখন এক একজন 
পুরুষ সেই গামলার মধ্যে হাত দিয়া যে যাহার বন্ত্র পার, তাহার মাতা, ভগ্ী, কন্তা 
পুত্রবধূ* যে কেহ হউক ন কেন, এ সমরের জনক তাহার স্ত্রী হইয়া যায়। 
তখন তাহার! পরস্পর কুকর্ম করে। অত্যধিক নেশা! হইলে পরস্পর কলহ 

বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া! জুতা-মারামারি করে। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ অন্ধকার 
থাকিতে থাকিতে সকলে স্ব ন্ব গৃহে প্রস্থান করে। তখন মাত মাতা, কন! 
কন্যা, ভণ্ী ভশ্মী এবং পুত্রবধূ পুত্রবধূ হইয়া যায়। বীজমাগী স্ত্রী-পুরুষের 
সমাগষের পর বীর্য জলে নিক্ষেপ করিয়া পান করে। সেই পামরগণ এই সকল 

কর্ম্মকে মুক্তির সাধন বলিয়া মনে করে। ইহাদের বিজ্ঞ, বিচার এবং সৌজস্ত 
প্রভৃতি কিছুই নাই। 

(প্রশ্স)--শৈবগণ ত ভাল? (উত্তর)-্-ভাল কোথা হইতে হইবে? 
“যমন প্রভনাথ তেমনি ভূতনাথ”। বামমাগিগণ যেরূপ মল্পোপদেশ দ্বার 
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লোকের ধনহরণ করে, শৈবগণ সেইরূপ *ওম নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাক্ষরাদি 
মন্ত্রোপদেশ দান করে, রুদ্রাক্ষ ও ভন্মধারণ করে, মৃত্তিকা ও পাধাণাদির 
লিঙ্গ নিপ্মাণ করিয়া পুজা করে এবং মুখে প্হর হর, বম্ বস্ঃ উচ্চারণ 
করিয়। ছাগলের শব্ধের চায় বিকট শব্দ করে। তাহাদের মতে এইরূপ 

করিবার কারণ এই যে, তালি-বান্ত এবং বম বম শব্দে পার্বতী প্রসঙ্গ 
হন, কিন্তু মহাদেব অগ্রসন্প হন। কারণ, যখন মহাদেব ভল্মাসুরের সম্মুখ হইতে 
পলায়ন করেন, তখন বিজ্ঞপ-স্থচক বম্ বম্ শব্ধ এবং বিল্রপ করিয়। তালি বাগ 
হইয়াছিল। গালবাগ্ভ করিলে পার্বতী অপ্রসন্ন কিন্তু মহাদেব প্রসন্ন হুন। 

কারণ পার্ববতীর পিতা দক্ষ-প্রজাপতির শিরশ্ছেদ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ 

কর! হইয়াছিল এবং তাহার ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করা হইয়াছিল। সেই- 
জন্চ ছাগশব্দের অনুকরণে গালবাছ্চ কর। হইয়। থাকে । শৈবগণ শিবরাত্রির 
গ্রদোষ ব্রত করে এবং তদ্দারা মুক্তি হয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং 

তাহার।ও বামামর্গাদিগের স্যায়ই ভ্রান্ত । তাহাদের মধ্যে কানফাটা, নাথ, গিরি, 

পুরী, বন, অরণা, পর্বত ও সাগর এবং অনেক গৃহস্থও শৈব হইয়া 
থাকে। কেহ কেহ তুই অশ্বের উপরে আরোহণ করে,” অর্থাৎ বাম 

এবং শৈব উভয় মতই মানিয়। থাকে । আবার কেহ কেহ বৈষ্বও হইয়া 
থাকে সে বিষয়ে প্রমাণ-_ 

অন্তঃশাক্তা বহিশ্ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষণবাঃ। 
নানারূপধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥ 

ইহ। তন্ত্র শ্লোক। এই বামমাগিগণ বন্ুরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে। 
ইহারা অন্তরে শাক্ত অর্থাৎ বামমাগীঁ, বাহিরে শৈৰ অর্থাৎ রক্রাক্ষ ভক্মধারী, 
কিন্তু সভায় বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষু্র উপাসক বলিয়। পরিচয় দেন। 

(প্রশ্ন )-বৈঞফব ত তাল? (উত্তর)- ছাই ভাল! যেমন উহার! 

তেমন ইছারা। বৈষ্ণবর্দিগের লীলা খেলা দেখ! তাহারা আপনাদিগকে বিষুঃর 
দাস করে। তাহাদের মধ্যে শ্্রীবৈষ্কব অর্থাশ চক্রাঙ্কিতগণ আপনাদ্দিগকে 

সর্ববস্তরেষ্ঠ মনে করে, অবশ্য এ সকল কিছুই নছে। 

(গ্শ্ন )--এসকল কিছু নহে কেন? সব কিছুই আছে দেখুন! 

ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ-সদৃশ তিলক এবং মধ্যস্থলে পীতবর্ণ ০ 
ব্বেখা আছে। এইজছ/ আমাদিগকে শ্রীষৈষব বলে। এক নারায়ণ খ্যতীত 
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আমরা অপর কাহাকেও মানি না। আমরা শিবলিঙ্গ দর্শনও করি ন!। 

কারণ, তাহাতে আমাদের ললাটে বিরাজমান! শ্রী লঞ্িতা হন। 'আমরা 
*আলমন্দার” প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করি। মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের পুজা 
করি। মাংসভক্ষণ এবং মগ্ভপান করি না। তবে আমরা ভাল নছি কেন? 

(উত্তর )--এই ভিলককে হরি-পদাকৃতি এবং এই গীতরেখাকে শ্রী” মনে 

করা বৃথা । কারণ ইহ! তোমাদের হস্তের কারুকাধ্য ; আর তোমাদের 

ললাটের চিত্র হস্তি-ললাটে অঙ্কিত চিত্র বিচিত্র রেখার হ্যায়। তোমাদের 

ললাটে বিষুঃর পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুষ্টে যাইয়! 
বিঞুপদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিজ্পা আসিয়াছে? (বিবেকী)--শ্রী জড়পদার্থ ন। 
চেতন 1 ( বৈষ্ব )--চেতন। ( বিবেকী )--তবে এই জড় রেখ জ্রীনছে। 

আমর! লিজাসা করি, শ্রী কি নিপ্সিত অথবা নিন্সিত নহে? যদি নিশ্মিত 
না হয়, তবে উহা শ্রী নহে; কারণ তোমর] প্রতিদিন স্বহস্তে উহা 
নিশ্শাণ করিয়া থাকে। নুতরাং উহ শ্রী হইতে পারে না। বদি 
তোমার্দের ললাটে শ্রী থাকে, তবে বহু তৈষ্ণবের মুখ শ্রীহীন অর্থাৎ 
শোতারহিত দৃষ্ট হয় কেন? ললাটে শ্রীথাকা৷ সব্বও উদর-পৃত্তির জঙ্থা 
শৃঁছে গৃছে ভিক্ষা এ*ং সদাব্রত গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? ললাটে 
শ্রী, কিন্তু কাধ্যে মহাদরিজ্ত্র-_ইহ]। উন্মাদ ও নিলঞ্জের কথা। 

ইহার্দের মধ্যে *পরিকাঁল” নামক একজন তক্ত বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্যা, 
দশ্থাবৃত্তি এবং ছল-কপটতা দ্বারা পরম্ব হরণ করিয়। বৈঞুবদ্দিগের নিকট অপ 
করিতে আনন্দ পাইত। একদিন পরিকাঁল চুরি করিতে গিয়া লুষনের উপযুক্ত 
কোন সামগ্রী না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে খুরিতে ফিরিতেছিল। নারায়ণ বুঝিতে 
পারিলেন যে, তাহার ভক্ত ছুঃখ পাইতেছে। তিনি ধনাঢ্য বণিকরূপ ধারণ এবং 

অন্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করিয়! রথারোহণ পুর্ববক পরিকালের সমক্ষে 
উপস্থিত হইলেন। তখন পরিকাল রথের নিকট যাইয়। বণিককে বলিলঃ “তোমার 

সমস্ত অলঙ্করাদি শীপ্র খুলিয়! দাও, নতুবা! তোমাকে হত্যা করিব”। নারায়ণের 
অন্গুরীয় খুলিতে খুলিতে বিলম্ব হইলে, পরিকাল তাহার অঙ্গুলি কাটির! অঙ্গুরীয় 
লইল। তাহাতে নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হুইয়৷ চতুভূর্জ মুন্তি ধারণ করিলেন, 
এবং তাছাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “ভুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত); কারণ 
তুমি সব ধন লুনন ও অপহরণ করিয়। বৈষুবদিগের সেবা! করিয়া থাক অতএব তুমি 
ধন্ঠ” | তখন পরিকাল বৈষবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অলঙ্কার অর্পণ 
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করিল। এক সময়ে জনৈক বণিক পরিকাঁলকে ভূত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং 
তাহাকে জাহাজে দেশ দেশান্তরে লইয়া গেলেন। সে স্থান হইতে স্থুপারী লইয়! 

জাহাজ পুর্ণ করা হইল। পরিকাল একটি স্ুপারী ভাঙ্গিয়া ছুইভাগ করিয়া 
বণিককে বলিল, “আমার এই অর্ধেক স্ুপারী জাহাজে রাখুন এবং লিখিয়া দ্বিন 

যে, জাহাজে পরিকালের অধ্ধেক স্থপারী আছে”। বণিক বলিলেন, তুমি ধর্দি 
ইচ্ছা কর, তবে এক সহত্্ ম্থপারী লইতে পার। পরিকাঁল বলিল, “না, আমি 
এমন অধাম্মিক নহি যে, মিথ্যা বলিয়া কিছু গ্রহণ করিব। আমার ত অদ্েক 
দপারীর প্রয়োজন” ৷ ছুর্ভাগা সরলচিত্ত বণিক তাই লিখিয়া দ্দিলেন। জাহাজ 
স্বপ্ধেশের বন্দরে উপস্থিত হইলে, স্থুপারী নামাইবার আয়োজন হইল । তখন 

পরিকাল বলিল “আমার অদ্ধেক স্ুপারী দিন” । বণিক তাহার অন্ধ খণ্ড 

স্থপারী দিতে উদ্ভত হইলেন। তখন পরিকাল কলহ করিতে লাগিল। 

সে বলিল “জাহাজে ত আমার অদ্ধেক স্ুপারী আছে। আমি অর্ধেক 

ভাগ করিয়া লইব” | বিবাদ রাজপুরুষ দিগের নিকট পর্যন্ত গেল। পরিকাক 
বণিকের লেখা দেখাইয়া বলিল “এই ব্যক্তি অধ্ধেক স্ুপারী দিবার কথ! 

লিখিয়াছে” । ব্ণিক অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু পরিকাল মানিল না। 

মে অর্ধেক সুপারী লইয়া বৈষ্ণবর্দিগকে অর্পণ করিল। তখন ত বৈষ্ণবগণ 
অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। যে পরিকাল দন্থ্া এবং তক্কর ছিল তাহার যৃত্তি 
অগ্ঠাবধি মন্দিরে রক্ষিত আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে এই আখ্যাযিক* লিখিত 

আছে। বুদ্ধিমানের! দেখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, তাহাদের লেবক এবং নারায়ণ-.. 
এই তিন মিলিয়। চোরমগ্ুলী কি না। অন্য মত মতাস্তরের মধ্যে কেহ কেহু 

ফোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিত ভালও আছেন, কিস্তু এই মতে থাকিয়া সর্ব 

ভাক হওয়া যায় ন1। 

এখন বৈষ্বদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক ও 
কঠী-ধারণ দ্বেখ। যায়। রামানন্দী ছুই পার্থ গোগীচন্দন, মধ্যে রক্তবর্ণ বিন্দু; 
নিমাবত ছুইটি সুক্ষমরেখার মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু; মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা ; 

গৌড়ীয় বাঙ্গালী কাটারীর চায় রেখ! এবং রামপ্রসাদী উজ্জ্বল রেখাছয়ের 

মধ্যে একটি শ্বেতর্ণ গোলাকার টীকা ধারণ করে। এইরপে ইহার! 
বিভিন্ন প্রকার কথাও বলে। রামানন্দীরা বলে যে, নারায়ণের হৃদয়ে 

অঙ্কিত রক্তবর্ণ রেখা লক্ষ্মীর চিহ্ধ। গৌনাইগণ বলে যে, শ্ীকষ্চন্দরের হৃদয়ে 
রাধ! বিরাজমান! আছেন, ইত্যাদি । ভক্তমাল গ্রন্থে এক আখ্যারিক জছে। 

৫১ 
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একব্যক্তি বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছিল। নিজ্জিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 
উপর হইতে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, তাছা ম্বৃতের ললাটে 
তিলকাকার হইয়া গেল। তাহাকে লইবার জন্ত যমদূত উপস্থিত হইল। 
ইত্যবসরে বিষুঘদুতও আসিল। তখন উভয়ের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। 
যমদ্ূত বলিল, “আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুলারে আমর! ইহাকে যমলোকে লইয়া 

যাইব” । বিষুদূত বলিল, “আমাদের প্রভুর বআজ্ঞানুসারে ইহাকে বৈকুণ্ঠে 
লইয়া যাইতে হুইবে। দেখ, ইহার ললাটে বৈষ্ণবের তিলক আছে) ইহাকে 
তোমরা কিরূপে লইয়া যাইবে”? তখন যমদুত চুপ করিয়! চলিয়া গেল 
এবং বিষুগ্ূুত আনন্দের লহিত তাহাকে বৈকুণ্টে লইয়া গেল। নারায়ণ 
তাহাকে বৈকুষ্টে রাখিলেন। দেখ, যখন দৈবাৎ তিলক রচিত হইবার এমন 
মাহাত্ময, তখন যাহারা শ্রীতির সহিত স্বহস্তে তিলক ধারণ করে, তাহার যে 

নরক হইতে মুক্ত হইয়! বৈকুণ্টে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? আমরা 
জিজ্ঞাসা করি--যখন ক্ষুঞ্র তিলক ধারণ করিলে বৈকুণে যাওয়া যায়, 
তখন সমস্ত মুখে তিলক লেপন কবিলে, সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে অথবা 
সমস্ত শরীরে তিলক লেপন করিলে বৈকুষ্টেরও পরে যাওয়! যায়কি না? 
বাস্তবিক এ সকল কথার কোন অর্থই নাই। ইহাদ্দের মধ্যে অনেক “খাখী” 
ব্ধলনিশ্মিত কৌপগীণ পরিধান করিয়া, ধুণি স্বালিয়া পোহায়; জট! বৃদ্ধি 
করে; সিদ্ধপুরষের বেশ ধারণ করে; বকের ন্যায় ধ্যানাবস্থিত হয়; 

গঞ্জিকা, ভাং এবং চরসের নেশা! করে এবং চক্ষু রন্তব্ণ করিয়া রাখে। 

সকলের নিকটেই তাহারা অল্প অল্প অন্ন, আটা-ময়দ1 ও পয়সা-কড়ি ভিক্ষা 
করে এবং গ্রৃহন্থের ছেলেদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া চেলা করিয়া লয়। ইহাদের 

মধ্যে অধিকাংশ মুটে-মস্ভুর শ্রেণীর লৌক। কেহ বিভ্ভাশিক্ষ/! করিতে ইচ্ছা 
করিলেও তাহাকে পড়িতে দেয় না এবং বলে যে-_- 

পঠিতব্যং তদপি মর্তব্যং দস্তকটাকটেতি কিং কর্তব্যমৃ। 

অর্থাৎ সাধু-সঙ্্যাসীদ্িগের বিস্তাশিক্ষ/! করিবার প্রয়োজন কি? যাহায়া 
বিভ্ভাশিক্ষা করে তাহারাও মরিয়! যায়, তাহা হইলে দস্তদ্ারা কটাকট শব 

করা কেন? চারি ধাম ঘুরিয়া জাসা, সাধুদিগের সেবা এবং শ্রীরামের ভজন 
কর৷ সাধুদের কাধ্য। 

বদি কেহ মূর্খতা ও বিস্তার মুগ্তি না দেখিয়া থাকে, ভবে সে “থাখীর” 
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দর্শন করিয়া! আন্ুক। কেহ বয়সে খাখীদ্বের মাতাপিতার সমান হইলেও 

নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাহার! “ছেলে” *মেয়ে” বলিয়া সন্থোধন 
করে। রূংখড়, স্ংখড়, গোদড়ীয়, জমাতওয়ালে, স্ুতরেসাঈ, অকালী, 
কাণফাটা, জোগী, ওঘড় প্রভৃতিও খাখীদের অনুরূপ । 

জনৈক খাবীর চেলা পল্রীগণেশায় নমঠ, মুখস্থ করিতে করিতে কৃপে 
জল ভরিতে গিয়াছিল। সে স্থানে একজন পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি 

তাহাকে “ন্ত্রীগনেসাজনমেঁ” মুখস্থ করিতে শুনিয়া বলিলেন, “ওহে সাধু! 
অশুদ্ধ মুখস্থ করিতেছ, স্রীগণেশায় নম: এইরূপ বল। সাধু ততক্ষণাৎ 
ঘটাতে জল পূর্ণ করিয়! গুরুর নিকট গিয়া বলিল, “একজন বামুন আমার 
আবৃত্তিকে অশুদ্ধ বলিতেছে।” খাধী তাহা শুনিয়া তশুক্ষণাত উঠিয়া 
কূপের নিকট গেল এবং পণ্ডিতকে বলিল, তুমি আমার চেলাকে 
বিভ্রান্ত করিতেছ? তুমি গণ্ুমূর্ধথ কি পড়িয়াছ ? দেখ, তুমি এক প্রকারের 
পাঠ জান, আমি তিন প্রকারের পাঠ জানি--ন্ত্রীগণেসাজন্নমেঁ” শ্স্বীগণে 
সায়ক্পমে'” *শ্রীগণেসায়নমে” ৷ (পণ্ডিত)--শুন সাধু! বিষ্কা বড় কঠিন। 
অধ্যয়ন ব্যতীত বিষ্তালাভ হয় ন1। (খাখী )-- বাও, যাও; আমি 
সকল বিদ্বান্কে মর্দন করিয়া! ভাংয়ের সহিত বাঁটিয়া একেবারে গিলিয়া 
ফেলিয়াছি। সম্ভদ্দিগের মহান্ পরাক্রম। তুই বেচারা অপ্দার্থ কি জানিবি! 
(পণ্ডিত )-_বিষ্ভাশিক্ষা করিলে এরূপ কুুসিত শব্দ বলিতে না; সকল 

প্রকার জ্ঞান থাকিত। (খাখী )--ওরে! তুই কি আমার গুরু? আমি 
তোর উপদেশ শুনিব না। (পগ্ডিত)-_ শুনিবে কোথা হইতে ? বুদ্ধি যে 

নাই। উপদেশ শুনিবার ও বুঝিবার জন্য বিদ্ভা আবশ্যক। ( খাখী)--ষে 
সকল শান্তর পাঠ করে কিন্ত সাধুদ্দিগকে মানে না, জানিও সে কিছুই 
পাঠ করে নাই। ( পণ্ডিত)--অনশ্ব, আমর! সন্তদিগের সেবা করি? কিন্ত 
তোমার ন্যায় ধূর্তদের দেব! করি না। সজ্জন, বিদ্বান্, ধাস্মিক এবং পরোপকারী 
পুরুষকে সাধু বলে। (খাখী)--দেখ, আমি দিবা-রাত্র বিবস্ত্র থাকি, 
ধুণি ত্বালাই; শত শত বার গীজা-চরদের দম দিই; তিন তিন ঘটা 
ভাং পান করি; গাঁজা, ভাং এবং ধুতুরা পাতার ভাজি করিয়া! খাই; 

সেকো-বিষ ও আফিম অনায়াসে গলাধঃকরণ করি; নেশায় বিভোর 

হইয়। দ্বিবারাত্র নিশ্চিন্ত থাকি; সংসারকে কিছুই মনে করি না; ভিক্ষা 

করিয়া রুটি খাই এবং সমস্ত রাত্রি এমন কাসি যে, কেহ পার্থে শয়ন 
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করিলে তাহার নিম্তা হয় না-ইত্যা্দি সিদ্ধি ও সাঁধুত্ব আমার মধ্যে আছে। 
তৰে তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন ? সাবধান, অপদ্ধার্থ! আমাকে 
বিয়স্ত করিলে তোমাকে ভম্ম করিয়া ফেলিব। (পণগ্ডিত)--এ সকল 

অসাধু: মূর্খ এবং নির্বেবোধের কথা, সাধুর নহে। শুন, পসাযলোতি পরাণি 
ধর্মকাধ্যাণি স সাধুঃ” যিনি ধন্মসঙ্গত উত্তম কার্য করেন, সর্বদা পরোপকারে 

রত থাকেন, ধিনি দোবরহিত বিদ্বান এবং যিনি সত্যোপদেশ দ্বার সকলের 

ছিত সাধন করেন তাহাকেই সাধু বলে। (খাখী )-_যাও যাও, সাধুর 

কাধ্য তুমি কি জানিবে? সাধুদের মহান্ পরাক্রম। সাধুর সছিত 
বাগ বিতণ্ডা করিও না, অন্যথা এক চিমটার আঘাতে মাথ। ফাটাইয়! দিব। 
(পণ্ডিত )--আচ্ছা, খাখী যাও! ন্বস্থানে যাও; আমার উপর অধিক কুুদ্ধ 

হই না। রাজ্য কিরপ জান কি? কাহাকেও আঘাত করিলে ধৃত হুইবে, 

জেল ভোগ করিবে, বেত খাইবে কিংবা কেছ তোমাকেও আঘাত করিবে। 

তখন কি করিবে? এসকল সাধুর লক্ষণ নছে। (খাখী)--চল্রে চেল] ! 

কোন্ রাক্ষসের মুখ দ্েখাইলি ? (পণ্ডিত )-- তুমি কখনও কোন মহাস্মার 
সঙ্গ কর নাই, নতুবা এমন জড়বুদ্ধি ও মুর্খ থাকিতে না। (খাখী )-- 
আমি নিজেই মহাতা। আমার অন্ত কাহারও প্রয়োজন নাই। (পণ্ডিত )-_ 

যে হতভাগ্য, তাহার তোমারই ন্যায় বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইয়া থাকে। 
খাখী স্বস্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যাআরতি 

সমাপ্ত হইলে বন্ধ খাধী উক্ত খাখীকে বৃদ্ধ জানিয়া “দো” “বণ্োৎ” বলিতে 

বলিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়। সেখানে বদিল। খাখী জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলঃ ওরে 

রামদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিস? (রামদাস )-_মহারাজ, আমি “বেস্স,সহসর 
নাম” পড়িয়্াছি। ( খাখী )--ওরে গোবিন্দদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিল? 
(পৌবিন্দদ্বাস )--আমি অমুক খাখীর নিকট পরামদতবরাজ” পড়িয়াছি। তখন 

রামদ্জাস বলিল-_ভগবন্! আপনি কি পড়িয়াছেন? (খাখী)--.আমি গীতা! 

পড়িয়াছি। (রামদ্বাস )--কাহার নিকট 1? ( খাখী )--যা যা, ছেলে মানুষ! 

আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ$ আমি “পরাগরাজে” 
খাক্ছিতাম; অক্ষরও চিনিতাম না। লম্ঘা-ধৃতীপর। কোন পগ্ডিতকে দেখিলে 
গীতার পুথী লইয়া! জিজ্ঞাসা করিতাম, এই অনুস্বারযুক্ত অক্ষরের কি নাম? 
এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আঠার অধ্যায় গীত রগড়াইয়। ফেলিয়াছি 
কিন্ত কাহাকেও গুরু করি নাই। 
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ভাল, অবিষ্ভা এমন বিস্তার শক্রকে আশ্রয় না করিয়া কোথায় যাইবে ? 
এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, ঝাজ-পিট!, ঘণ্ট।-ঘড়ি ও 
শব্ধবাণ্, ধূণি গ্রলিত রাধা, স্লান-প্রক্ষালন কর! এবং চতুধিকে বৃধ। পর্যটন করা! 
ব্যতীত অন্ত কোন সৎকারধ্য করে না। কহ ইচ্ছ। করিলে প্রন্তরকে হয়ত 
দ্রবীভূত করিতে পারে, কিন্তু খাখীদ্দের আত্মায় জ্ঞান-সঞ্চার কর! কঠিন। 
কারণ, তাহারা সচর [চর শুস্তবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাছাড় শ্রেণীর লোক । 
তাহার। স্ব স্ব বৃত্তি পরিষ্যাগ করিয়। ভন্মলেপন পুর্র্বক বৈরাগী অথবা খাখী 
প্রস্ভৃতি হয়। ন্ুতরাং তাহার! বিষ্তা অথবা সৎসঙ্গ আদির মাহাত্ম্য জানিগে 

পারে না। ইহার্দের মধো নাদিগের মন্ত্র “নমঃ শিবায়,” খাখীদিগের প্নৃসিংহায় 
১, রামাবতদ্দিগের ক্ররামচন্ত্রায় নম অথবা “পীতারামাভ্যাং নমঃ 7” 

কুষ্টোপ(সকদিগের '্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম+৮ দনমো। ভগনতে বাস্ুুদেবায়” এবং 

বাঙ্গালী বৈষ্ণবর্দিগের «গোবিন্দায় নম: । এসকল মন্ত্র কর্ণে পড়িল মাত্রই 
শিষ্ক করিয়া লওয়া! হয় এনং এইরূপ শিক্ষা দেওয়। হয়, “বৎস! কমগুলুর 
মন্ত্র পাঠ কর”-- 

জল পবিতর সথল পবিতর ওঁর পবিতর কুআ। 
শিব কহে সন পার্বতী তুম্বা পবিতর হয়! ॥ 

ভাল, এইরূপ লোক কি সাধু অথব। বিদ্বান হইবার অথব1 জগতের উপকার 

করিবার উপযুক্ত ? খাখীগণ দিবারাত্র কাষ্ঠ ও শুদ্ধ গোময় স্বালাইতে 
থাকে। এক মাসে কয়েক টাকার কান্ত পোড়াইয়া ফেলে। এক মাসের 
উপযোগী কাষ্টের মূল্যে কম্থলাদি বস্ত্র ক্রয় করিলে শতাংশের একাংশ ব্যয় 
করিয়াও আনন্দে থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদ্দের এত বুদ্ধি কোথ৷ হইতে 

জ।সিবে ? ধুণিতে তণ্ড হয় বলিয়াই তাহার! নিজেদের নাম তপস্থী রাখিয়াছে। 
যদ্দি এইরূপে তপন্বী হওয়। যায়, তবে বন্ত মনুস্তেরাও তাহাদের অপেক্ষা! অধিক 

তপথ্থী। যদ্দি জটাবৃদ্ধিঃ ভলম্মলেপন এবং তিলক ধারণ করিলে তপস্বী হওয়া 

যায়, তবে সকলেই তাহা করিতে পারে। ইহার! বাহিরে ত্যাগী, কিন্ত 
জন্তরে অত্যন্ত সংগ্রহী। 

(প্রশ্ন )--করীরপন্থী কি ভাল? (উত্তর)--না। (প্রশ্ন) ভাল নহে 

কেন? তাহারা পাখাণাদি মুগ্ডিপুজার খণ্ডন করে। কবীর সাহেব ফুল 

টুইতে উতপন্প হইয়াছিলেন এবং অস্তে ফুলই হইয়া গিয়!ছিলেন। রন্ধা। 
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বিষু এবং মহাদেবের জন্মের পুর্ের্বও কবীর সাহেব বিভ্ঞমান ছিলেন। বৰীর 
একজন মহান্ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; এমন কি বেদ পুরাণও যাহা! জানিতে পারে না, 
কবাঁর তাহা জানেন। কবীরইত সত্যপথ দেখাইয়াছেন। কবীরগন্থীদ্দিগের মন্ত্র 
“সত্য নাম কবীর” ইত্যাপ্দি। (উত্তর )-_পাষাণার্দিকে পরিত্যাগ করিয়া পালক্ক, 
গদ্দী, তাকিয়া, খড়ম এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপ প্রভৃতির পুঁজ! করা, পাষাণ- 
নিশ্মিত মৃত্তির পুজা অপেক্ষাও কম নহে। কবীর সাহেব কি কীট অথব! 
ফুলের কুঁড়ী ছিলেন যে, তিনি ফুল হইতে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন এবং অন্তেও 
ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন ? এ বিষয়ে নিম্ম-বণিত যাহা শুনা যায়, তাহা সত্য 
হইতে পারে। কাশীতে এক তন্তবায় বাস করিত। সে নিঃসন্তান ছিল। 

একদিন অল্প রাত্রি থাকিতে দে এক গলিপথ দিয়! যাইতে ছিল। সে 

পবিমধ্যে দেখিতে পাইল যে, একটি ঝুড়ীতে ফুলের মধ্যে একটি শিশু 

রহিয়াছে। সে শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার স্ত্রীকে দিল। তাহার স্ত্রী 
শিশুটিকে পালন করিল। শিশুটি বড় হইয়া তত্তবায়ের কাজ করিত। 

সে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্ঠ কোন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হয়। 

প্ডিত, তাহার অপমান করিয়া বলিল-__-“আমরা তন্তবায়কে পড়াই না”। 

অতঃপর সে আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইল কিন্ত 

কেহই তাহাকে পড়াইল না। তখন সে অর্থহীন ভাষায় কিছু কিছু 
রচনা করিয়া তন্তবায় প্রভৃতি নিন্মশ্রেণীর লোকদ্দিগকে বুঝাইতে লাগিল। 

নে তানপুরা লইয়া গান করিত এবং ভজন-সঙ্গীত রচনা করিত; বিশেষতঃ 
সে পণ্ডিত, শাস্ত্র] এবং বেদের নিন্দণা করিত। কয়েক জন মূর্খ 

তাহার জালে আবদ্ধ হয়। তাহার স্বত্যুর পর লোকে তাহাকে দিদ্ধপুরুষ 
বলিয়া প্রচার করিগ। সে জীবদশায় যাহা! রচনা করিয়াছিল তাহার 

শিশ্তগণ এীদকল পাঠ করিতে লাগিল। তাহার! সিদ্ধান্ত করিল যে কর্ণরন্ধ, 
বঙ্ধ করিলে যে শব শ্রুত হয়ঃ তাহাই অনাহছত শব্দ । কবীরপন্থিগণ 

মনের বৃত্তিসমূহকে “ম্ুরতি” বলে। মনকে সেই শব্দ শুনিতে প্রবৃত্ত করাকে 
পরমেশ্বরের ধ্যান বলে এবং যিনি তাহা! করেন তিনিই সম্ভ। সেই শব্দ 
কালের নতীত। কবীরপস্থিগণ ছুরিকাকৃতি তিলক এবং চন্দনাদি কাষ্টের 
কী ধারণ করে। ভাল, ভাবিয়া! দেখ ধে, তাহাতে আত্মার উন্নতি এবং 
জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে কি না। বস্তুতঃ এসকল লীলা-খেল! বালকোচিত 

ক্লীড়া মাত্র। 
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( প্রশ্ন )--পঞ্ধাৰ প্রদেশে নানক সাহেব এক মত প্রবর্তন করেন। তিনিও 
মুত্তিপুজার খগ্ডন করিতেন এবং অনেককে মুসলমান মত হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তিনি সাধু হন নাই, কিন্তু গৃহস্থই ছিলেন। দেখ! তিনি 
নিম্থলিখিত মন্ত্রোপেদেশ দিতেন । তাহাতেই জানা যায় যে, তীহার উদ্দেশ্য 
ভাল ছিল। 

ও সত্যনাম কর্তা পুরুষ নির্ভে। নির্ব্ধৈর অকালমূর্ত অজোনি সহ্ভংগুরু 
গ্রসাদ জপ আদি সচ জুগাদি সচ হৈ ভী সচ নানক হোমী ভী সচ॥ (জপজী 
পৌঁড়ী)॥ ১॥% 

( উত্তর )--নানকের উদ্দেশ্য ত ভাল ছিল) কিন্তু তাহার বিদ্া মোটেই ছিল 

না।, অবশ্য, তিনি পঞ্জাব প্রদেশের গ্রাম্য ভাষা জাঁনিতেন। বেদাদিশান্্র 
এবং সংস্কৃত ভাষা কিছুই জানিতেন না; নতুব। নির্ভয় শব্দকে “নির্ভো” লিখিবেন 

কেন? এবিষয়ে তাহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্রই প্রমাণ। তিনি ইচ্ছা 

করিয়াছিলেন, “আমি সংস্কতেও পারদর্শিতা দেখাইব,” কিন্তু অধ্যয়ন ব্যতীত 
সংস্কত আয়ত্ত করা কিরূপে সম্ভব ? অবশ্বা যে সকল গ্রামবাণী কখনও 

সংস্কৃত শুনে নাই, তিনি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া তাহাদিগের নিকট 

'স্কৃততন্ত পণ্ডিত বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। মান-মধ্যাদা 
এবং যশোলিগ্ন। ব্যতীত কখনও এইরূপ করিতেন না। খ্যাতি- 

প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা তাহার অবশ্যই ছিল। নতুবা যে ভাষা জানিতেন, 

সেই ভাষাই ব্যবার করিতেন এবং বলিতেন “আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করি 

নাই।” তাহার কিছু অহঙ্কার ছিল, এইলস্ মান-মর্যযাদার জন কথঝ্িত দন্ত 

প্রকাশও করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তাহার গ্রন্থে নানাস্থলে বেদের নিন্দা 
এবং স্তুতি আছে। তাহ না থাকিলে, যদি কেহ তাহাকে বেদের অর্থ 
জিজ্ঞাসা করিত এবং তিনি তাহা না জানিতেন, তবে তাহার প্রতিপত্তি 
নষ্ট হইত। এই কারণে তিনি প্রথমেই তাহার শিশ্তদ্দিগের সমক্ষে কোন কোন 

স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিতেন এবং কোন কোন স্থলে বেদের প্রশংসাও 
পপ সি পাপন তন 

* অর্থ ওক” াহার ২ সত্য য নাম, তিনি কর্তা, নিয়, নিরবের, অকাল, অমূ্ত অযোনি- 
ব, সর্বদ! প্রকাশমান ) গুরুর কৃপায় তাহার জপ কর। সেই পরমা ত্বা আদিতে সত্য 

ভিনি যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্তমানেও সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও 

সত্য থাকিবেন। -_অন্গবাদক। 
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করিতেন। কারণ কোনও স্থলে প্রশংসা না করিলে লোকে তাহাকে 

নাস্তিক বলিত। যেমন--- | 

বেদ পড়ত ব্রহ্মা মরে চারে। বেদ কহানি। সন্ত (সাধ) কি মহিমা 

বেদ না জানে ॥ (সুখমনী পৌড়ী ৭। চৌ*৮)॥ 
নানক ব্রন্গজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥ স্থৎ পৌঁণ ৮! চৌত ৬॥% 

বেধপাঠিগণ কি মরিয়। গিয়াছেন ? নানক প্রভৃতি কি আপনাদদিগকে অমর 
মনে করিতেন? তাহারা কি মরেন নাই? বেদ সমস্ত বিদ্ভার ভাণ্ডার। 

কিন্তু ধিনি চারি ব্দেকে কাহিনী বলেন, তাহার সকল কথাই কাহিনী। যখন 

মুর্খেরই নাম সাধু; তখন সেই অভাগ! বেদের মহিমা কখনও জানিতে পারে কি? 
যদি নানক কেবল বেদেরই সম্মান করিতেন, তবে তাহার সম্প্রদায় চলিত না; 

ন্থতরাং তিনি গুরুও হুইতে পারিতেন না। তিনি যখন নিজেই সংস্কৃত ভাষা 

অধ্যয়ন করেন নাই, তখন কিরূপে তাহা অস্ঠকে শিক্ষা দিয়া শিষ্য করিতে 

পারিবেন? অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সময় তিনি পঞ্তাবে আবিভূতি হইয্লাছিলেন, সে 

সময়ে পঞ্তাবে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল না এবং সে দেশ মুসলমান কর্তৃক 
উত্প্ীড়িত ছিল। সে সময় তিনি কতকগ্চলি লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

নানকের জীবদ্দশায় তাহার সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই এবং তাহার শিষ্যও 

অধিক সংখ্যায় হন্ল নাই। অশিক্ষিত লোকদের রীতি এই যে, তাহারা 

ব্ক্তিবিশেষকে মৃত্যুর পর সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং পরে 
তাহার অনেক মাহাত্ম্য ব্ণন করিয়! তাহাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করে। নানক 

অত্যন্ত ধনাঢ্য বা! রাজাও ছিলেন ন1। কিস্তু তাহার শিষ্যগণ “নানকচন্দ্রোলয়” 

এবং “জন্মশাখী” প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রকাণ্ড সিদ্ধ 
এবং এ্রশ্্যশালী পুরুষ ছিলেন। নানক নাকি ব্রক্মাদির সহিত লাক্ষা 
করিয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহার সম্মান 

করিয়াছিলেন। নানকের বিবাছে নাকি অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণণ রৌপ্য, 
মুক্তা এবং পান্না! প্রভৃতি অমূল্য রত্বসমূহের ইয়ত্ব। ছিল না। ভাল এ 
সকল অলীক গল্প নছে, তবে কি? অবশ্য এ বিষয়ে তাহার শিষ্যগণই 

দোষী, তিনি নহেন। 
নখ ০ পর শপ পা পপ পাস জনা তা | পপ স্ পা সপ উল ৯ শা পপি আন শী পার পাপা 

* অর্থ--বেদপাঠ করি বর্গ থা মরিযাছেন। | চা়িবের কাহিনী দ মাত্র। সারি মি বেদও 
জানে না। ব্রঙ্গজ্ঞানী নানক ম্বয়ং পরমেশ্বর | --অন্গুবাদক। 
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তাহার পর তাহার পুত্র হইতে উদ্দাসী-সপ্প্রদ্ায় এবং রামদাস হইতে 
নর্্দল- জন্প্রদায় প্রবন্তিত হয়। তাহার উত্তরাধিকারীরা হিন্দী ভাষায় 
বিভিন্ন বিষয় রচনা করিয়া গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গোবিন্দ 

সিংহ দশম গুরু ছিলেন। তীহার পর এ গ্রন্থে কাহারও ভাষ। মিশ্রিত 

করা হয় নাই। কিন্তু তাহার সময় পর্যস্ত যতগুলি শ্ষুদ্র ক্ষত পুস্তক 
ছিল এঁ সমস্ত একত্র করিয়া বাধাইয়া! রাখ! হইয়াছিল। নাঁনক সাহেবের 

পর বন্ছ হিন্দী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকে পৌরাণিক গল্পের গ্যায় মিথ্যা 
গল্প পচন! করিয়াছিল । তিনি ছিলেন ব্রহ্ষঙ্ঞানী কিন্তু তাহার শিশ্যগণ তিনি ঈশ্বর 
হইয়াছেন মনে করিয়া কর্মোপাসন। ছাঁড়িয়। তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আর্ত 
করিলেন। ইহাতে বড়ই বিকৃতি ঘটিয়াছে। নতুবা নানক উশ্বর্-ভক্তি 
সন্বন্ধে যাহা! কিছু লিখিয়াছিলেম, যদ্দি তাহার শিত্যগণ সে বিষয়ে তাহার 
অন্থুপরণ করিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। এখন উদাসীরা বলেন 
“আমরা বড়”) নির্শালরা বলেন, “আমরা বড়”; অকালী এবং স্ৃতরহলাঈর! 

বলেন, “আমরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” | 
ইছার্দিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ শৌধ্য-বীর্যসম্পন্ন ছিলেন। মুসলমানগণ 

তাহার পূর্বধপুরুষদিগকে অনেক নির্যাতন করিয়াছিল। তিনি তাহাদের 
উপক্প প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করেন কিন্তু ভাহার নিকট কোন যুদ্ধোপকরণ 
ছিল না; অপরদিকে সুদলমান সাস্রাজ্য দেদীপ্যমান ছিল। তিনি এক 

পুরশ্চরণ করাইয়া ঘোষণা করিলেন, *দেবী আমাকে বর দিয়াছেন এবং খড়গ 

দিয়া বলিয়াছেন, “তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমার বিজয় 

হইবে” । বহু লোক তীহার সহযোগী হইল । তিনি বামমার্গীদিগের “পঞ্চ মকার” 

এবং চক্রাঙ্কিতদিগের “পঞ্চ সংক্ষারে”র স্ান্স “পঞ্চ ককার” প্রবন্তিত করিলেন। 

“পঞ্চ ককার” যুদ্ধোপযোগী ছিল। প্রথম “কেশ”-_অর্থা ইহা! ধারণ করিলে 

যুদ্ধকালে যণ্তি ও তরবারি হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করা যায়। দ্বিতীয় 

“ক্গণ”--মকালীগণ ইহা মন্তকের উপর পাগড়ীর মধ্যে রাখেন। হাতে 

“কড়া”--এতন্বার হস্ত এবং মন্তুকের রক্ষা হইতে পারে। তৃতীয় “কচ্ছ”- 

অর্থাৎ হাটুর উপর এক প্রকার জাভিবয়া। ইহা দৌড়াইবার এবং লাফাইবার 
পক্ষে স্ববিধাজনক। সচরাচর মল্লযোদ্ধা এবং বাজিকরগণ এই উদ্দেশে ইহা 

ধারণ করে, যেন শরীরের মন্স্থান নিরাপদে থাকে এবং কোণ প্রতিবন্ধ উপস্থিত 

ন1 হয়। চতুর্থ “কঙ্গা” ( চিরুণী )__ইহার ছারা কেশ-সংক্কার করা হয়। পঞ্চম 

৫২ 
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“কাচু” (কৃপাণ )- ইহা শত্রর সহিত হাতাহাতি যুদ্ধকালে কাজে লাগে। 

গোবিন্দলিংহ স্বকীয় বুদ্ধিমন্ত। দ্বারা এ সময়ের জগ্য এ সকল ধারণের রীতি প্রচলিত 

করিয়াছিলেন। এখন এ সকল ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
যাহ। যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্তব্য ছিল, এখন তাহা ধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 

ইছারা মৃত্তিপুজা করেন না বটে, কিন্তু মূ্তিপুজা৷ অপেক্ষ। গ্রন্থপুজা অধিক 
করিয়া থাকেন। গ্রন্থপূজ। কি মৃত্তিপূজা নহে? কোন জড় পদার্থের 
সম্মুখে মস্তক অবনত করা কিংবা কোন জড় পদার্থের পুজা করা-- সমস্তই 
মৃণ্তিপুজা । মৃত্তিপূজকেরা' যেমন ব্যবসায় ফীদিয়া তাহাদের জীবিকার 
বাবস্থা করিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করিয়াছেন। পুজারীগণ যেমন 

ুত্তির্শন করায় "এবং পুজা-সামগ্রী নিবেদন করায়, নানকপন্থীরাও সেইরূপ 
গ্রন্থের পুজা করেন, অন্ঠের দ্বারা পুজা করান, পু সামগ্রীও নিবেদন করান। 

মুণ্তিপুজকের! বেদের যতদুর সম্মান করেন, গ্রস্থসাহেবপন্থীর! বেদকে ততদুর সম্মান 
করেন না। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে তাহার! বেদ শ্রবণও করেন নাই; পাঠও 
করেন নাই; কি করিবেন? যদি তাহার! শ্রবণ ও পাঠ করিতেন, তবে বে সকল 
বুদ্ধিমান লোক হঠকারী এবং ছুরাগ্রহী নহেন, তাহারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত 
হউন না কেন, বেদমত গ্রহণ করিতেন। যাহ! হউক, নানকপন্থীরা ভোজন- 

সন্বন্ধীয় গোলযোগ অনেক দুর করিয়াছেন । যদি তাহারা এইভাবে বিষয়াসক্তি 

এবং আত্মস্তরিত। দূর করিয়! বেদমতের উন্নতি সাধন করেন, তবে বড়ই ভাল হয়। 

(প্রশ্ন )--্দাহ্পস্থীদিগের পন্থা ত ভাল? (উত্তর)--বৈদিক পন্থাই 

ভাল। যদ্দি পার, তাহাই অনুসরণ কর; নতুবা সর্ববদ! হাবুডুবু খাইতে 
থাকিবে। দাছুপন্থীদিগের মতে গুজরাটে দাছুর জন্ম হইয়াছিল। পরে 

তিনি জয়পুরের নিকটবন্তাঁ “মামেরে” বাস করিতেন। তিনি তেলীর কাঞ্জ 
করিতেন। ঈশ্বরের বিচিত্র স্প্রিলীলা এই যে, দাছুরও পুজা হইতে 
লাগিল। এখন দাতুপন্থীর1 বেদাদিশান্ত্রের যানতীয় উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া 

“রাহ্রাম” “াছুরাম” জপ করাকেই মুক্তির সাধন বলিয়া! মানিয়। লইয়াছে। 
সত্যোপদেষ্টার অভাণে এইরপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়া থাকে । 

অল্পদিন হইল “রামস্সেহী” নামে অপর একটি মত. স্াহপুরা, হইতে 
প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত সতাবলম্বিগণ বেদোক্ত ধর পরিত্যাগ করিয়া প্রাম” 
প্রাম” জপ করাকেই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই জ্ঞান, ধ্যান ও মুক্তি মনে_ 
করে। কিন্তু ক্ষুধার সগয় রাম নাম হইতে অক্ধ-ব্যঞচন নির্গত হয় না; ভোজা, 
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পানীয় প্রভৃতি গৃহস্থের গৃহেই পাওয়। যায়। ইহারাও যুত্তিপুজাকে ধিকার 
দিয়া থাকে বটে, কিন্তু নিজেরাই মৃত্তি হইয়া! রহিয়াছে। ইহারা ভ্রীলোক- 
দিগের সংসর্গে অধিক সময় যাপন করে, কারণ “রামকী” ব্যতীত 
রামের আনন্দই হইতে পারে না। এস্থলে রামন্সেহী মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

বিবরণ দেওয়া! যাইতেছে। রামচরণ নামে একজন সাধু ছিলেন। তাহার 
মত প্রধানতঃ মেবারের অন্তর্গত শাহপুরা হইতে প্রচলিত হয়। তিনি “রাম 

রাম” শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং সিদ্ধান্ত বলিয়া মানেন। তাহার একটি 
গ্রন্থে সম্ভদ্বাস প্রভৃতির বাণী এইরূপ লিখিত আছে-_ 

তাহার বচন ॥ 

তরম রোগ তব হী মিট্যা, রট্য নিরঞ্জন রাই। 

তব জম কা কাগজ ফট্যা, কট্য। কন্ম তব জাই ॥ সাখী ৬॥% 

এখন বুদ্ধিমানের! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, “রাম” “রাম” বলিলেই অন্ঞান- 
রূপ ভ্রম, অথবা পাপের জন্ত যমরাজের শাপন, অথবা কৃতকম্মী কখনও নষ্ট 

হইতে পারে কি না। ইহা কেবল মনুষ্য 'দ্গকে পাপে জড়িত করা এবং 

তাহাদ্দের মানব-জন্ম নষ্টকরা মাত্র । এস্থলে ইহাদের প্রধান গুরু রামচরণের 
কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত হইল-_ 

মহম1 নাব প্রতাপ কী, স্থণে। সরবণ চিত লাই। 
রামচরণ রমন! রটো, ক্রম সকল ঝড় জাই ॥ 
জিন জিন স্ুমর্য্য!, নাব কুং, সো! সব উত্তর্যা পার । 
রামচরণ জে! বীসর্ধয1, সোহী জমকে দ্বার ॥ 

রাম বিন! সব ঝুট বতায়ো ॥ 
রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্ম!। চন্দ অরু সুর দেহ পরকম্মা ॥ 
রাম কহে তিন কু ভৈ নাহী'। তীন লোক মে" কীরতি গাহী' ॥ 

রাম রটত জম জোর ন লাগৈ ॥ 

রাম নাম লিখ পথর তরাই। ভগতি হেতি ওতার হী ধরহী ॥ 

* ( অর্থ)_ ভ্রমরূপ রোগ তখনই দূর হইল। নিফলগ্ক রাজা তখনই ঘোষণা করিলেন। 
যমরাজের পত্র তখনই ছিন্ন হইল । সকল কর্্দ তখনই ক্গীণ হইল।--অন্কুবাদক। 
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উ“চ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ। সে! তো৷ জনম আপণো হারৈ ॥ 
সম্ত। কৈ কুল দীসৈ নাহী। রাম রাম কহ রাম সম্হাহী । 
এঁসে। কুণ জো কীরতি গাবৈ। হরি হরি জন কো পার ন পাবৈ ॥ 
রাম সন্ত ক! অন্ত ন আবৈ। আপ আপ ৰৌ বুদ্ধি সম গাধৈ 1 % 

এ পকলের খগ্ুন ॥ 

প্রথমতঃ রামচরণ প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি একজন 
সরল প্রকৃতির গ্রাম্য লোক ছিলেন, কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, নতুব! 
এমন নিরর৫থক গল্প লিখিবেন কেন? তাহার ইহা বল! ভুল যে, রাম রাম 
বলিলে কর্মের খণ্ডন হয়। এইরূপ শিক্ষাপ্ারা তাহারা কেবল তহার্ঘের 
এবং অপরের জীবন নষ্ট করিয়া থাকেন। যমের ভয় ত বড় কথা; 

রাজ-সিপাহী, চোর, ডাকাত, ব্যাত্র, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশক প্রভৃতির ভয়ও 

দুর হয় ন1। দিবারাত্র রাম নাম জপ করিতে থাকিলেও কিছুই হয় 
না। যেমন “শর্করা” “শর্করা” বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্যভাষণাদি 
কর্ম না এ য়া কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হয় না। যর্দি 
রাম রাম করিলে তাহাদের রাম না শুনেন, তবে চিরজীবন রাম রাম 

করিলেও গুনিবেন না । যদ্দি একবার রাম রাম বলিলে শুনেন, তবে দ্বিতীয় 

 ( অর্থ)--একাগ্রচিত্তে নামের মহিমা শ্রবণ কর। হেবরসনা! তুমি সর্বদা 

রাঁম নাম উচ্চারণ কর, তোমার সকল কষ্ট শীগ্রই দূর হুইবে। যে ব্যক্তি রাম 
নাম স্মরণ করে, তাহার ছুঃখ দুর হয় এবং সে ভবপারে চলিয়! যায়। ঘে ব্যক্তি 

রাম নাম বিশ্বৃত হয়, সে যমদ্বারে দুঃখ দ্বারা বেষ্টিত হয়। রাম ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা! । 
রামের তথ্রনা করাই তোমার কর্তব্য। তাহাতে তোমার সকল পাঁপের খণ্ডন হইবে। 
অন্তরিক্ষে তীহারই হস্তরচিত চন্দ্র হুরধ্য তাহার সেবা করে। রাম নামে ভয় দুর হয়। 
ক্রিভুবন তাহার যশোগাঁন করে। রাম নামে যদরাঁজ ভয় পায়। ক্লেট কিংবা! কাগজের 
উপর বারংবার রাম নাম লিখিলে প্রস্তর জলে তাসে। রাম তাহার ভক্তদিগের জন্ত 

অবতীর্ণ হুইয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চ-নীচ জাতিবিচার করে, তাহার জীবন নষ্ট হয়। 
সাধুগণ জাতি-কুলের বিচার করেন না। রাম সর্বত্র ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। 
বারংবার রাম নাম জপ কর। যিনি রামের গুণ গান করেন তিনিই মহান্। রামের 
মছিমা কে গান করিবে? কে তাহার অস্ত পাইবে? লোকে স্ব-স্ব-বুদ্ধি অন্গসারে তাহার 
গুণ গান করিয়া থাকে ।-_-অন্গবাদক। 
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বার বলাও বৃথা । এই সকল লোক আপনাদের উদর-পৃর্তি ও অপরের জীবন 
ব্যর্থ করার জন্ত এক ভ্রমজাল রচনা করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 

আমরা শুনি এবং দেখি, ইহারা নাম ধারণ করে “রামনসেহী”, কিন্তু কাজ 
করেন “রাড়ন্সেহী”। যে দ্িকে দেখিবেন সে দিকেই বিধবার সাধুদিগকে 
পেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । ভগামী প্রচলিত না হইলে আধ্যাবর্তের এমন 
ছুর্দশা হইবে কেন? তাহার! নিজেদের চেলাদ্দিগকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। 

সপ পপ শা পিই 

স্রীলোকেরা ইহাদিগকে দণ্ডবৎ সাফটঙ্গ প্রণাম করে। নির্ভন স্থানে 
শত পাপা তজশ্িজজ নও আরা শশা” পন স্পিড 

স্ীলোকদিগের সহিত, সাধুদিগের লীলা-খেল! চলিতে থাকে। 
মারবাড়ের অন্তর্গত “খেড়পা”, গ্রাম হইতে তাহাদের অন্য একটি শাখ। 

উদ্ভুত হইয়াছে; তাহার বৃত্াস্ত এইরূপ। রামদাস নামে চর্্মকার 
জাতীয় একজন চতুর লোক ছিল। তাহার ছুই স্ত্রী ছিল। সে 
প্রথমে অধোরী হইয়া! বছুদ্দিন পধ্যস্ত কুকুরের সহিত একত্র ভোজন করিত। 

অনন্তর সে প্রথমে বামমার্গী এবং তশুপশ্চাৎ কুগ্াপন্থী হয়। অবশেষে সে 
“রামদেবের কামাড়িয়।” হইয়! তাহার দুই স্ত্রীর সহিত গান করিত ।% পর্য্যটন 

করিতে করিতে “সীথল” গ্রামে 1 চশ্কারদিগের “গুরু রামাসের” সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। রামদান তাহাকে রামদেবের মতবাদ সম্বন্ধে উপদেশ 

দিয়া চেলা করে। রামদ্বাস “খেড়াপা৮ গ্রামে অবস্থিতি করিয়া সে স্থানে 

তাহার মত প্রগর করিতে লাগিল। সাহপুরে রামচরণের মত প্রচারিত 
হইল। তাহার বৃত্বাস্তও এইরূপ শুন যায়। রামচরণ জয়পুরের একজন 
বণিক ছিলেন। তিনি পা্ণতড়া” গ্রামে জনৈক সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ 
করেন এবং তাহাকেই গুরু করেন। পরে তিনি সাহপুরে যাইয়া 

«আভঞ্ড% গাড়িলেন। নির্বোধ লোকদ্দিগের মধ্যে ভ্রান্ত মত শীত্রই 

বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার মতও গ্রতিষিত হইল। যাহার! 
রামচরণের পুর্বেবোক্ত উপদেশানুসারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে 
উচ্চ নীচ কোন ভেদ থাকে না। ব্রাঙ্গণ হইতে অস্ত্যজ পর্য্যস্ত তাহাদের 

চেল! হইয়া থাকে। এখনও তাহারা কুণাপস্থীদিগেরর সদৃশ মুন্ময় 

রা রাজপুতনায় চ্কারগণ গৈরিক বত ্ন পরিধান করিয়া রাঁমদেব প্রভৃতির গান 

করিয়া থাকে। তাহার! এই গানকে «“শব্ষ* বলে, এবং তাহা চ্মকার এরং অন্যান্ত 

জাতিকে শুনায়। “উহারদিগকে “কামড়িয়া” বল! হয় ॥ সণ দাঞ॥ 

সীথল যোধপুর র!জ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম। সণ দা ॥ 
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পাত্রে ভোজন এবং সাধুদিগের উচ্ছিই ভক্ষণ করে। তাহারা অন্যের 
সম্ভানদ্িগকে বৈর্দিকধর্মা, মাতা-পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া চেলা করিয়া লয়। তাহার। রাম নামকেই মহামন্ত্র এবং 

পছুচ্ছম” &% বেদ বলিয়া মানে। রাম রাম বলিলে অনস্ত জন্মের পাপ 

দূর হয় এবং রাম নাম ব্যতীত কাহারও মুক্তি হয় না। যিনি শ্বাস 
প্রশ্থাসের সহিত রাম নাম জপ করিবার উপদেশ দেন, তাহারা তাহাকেই 
সত্য গুরু বলে, সত্য গুরুকে পরমেশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়। বিশ্বাস 
করে এবং তাহার ুত্তির ধ্যান করে। সাধুদের চরণ প্রক্ষালন করিয়। 
তাহারা সেই জল পান করে। চেলা গুরুর নিকট হইতে দুর দেশে গমন 
কালে, গুরুর নখ ও শ্মশ্রু-কেশ নিজের নিকট রাখিয়া দেয় এবং এসকল 

প্রক্ষমালন করিয়া নিত্য চ্চরণাম্বত” পান করে। তাহারা রামদাস এবং 

হররামদাসের বাণী-গ্রন্থকে বেদ অপেক্ষাও অধিক মান্ক করে এবং 

উহাকে পরিক্রমা করিয়া তাহারা আট বার দণ্ুব প্রণাম করে। গুরু 

নিকটে থাকিলেও তাহাকে দণ্ুডব প্রণাম করা হয়। স্ত্রীপুরুষকে 
একই ্রাম-রাম” উপদেশ দ্েওয়। হয়। ইহারা নাম স্মরণকেই কল্যাণ 

এবং অধ্যয়নকে পাপ মনে করে। ইহাদের সাখী-__ 

পংডতাঈ পানে পড়ী। ও পুরব লো পাপ। 
রাম রাম স্থমর্য। বিনা, রাইগ্যে। রীতো আপ ॥ 
বেদ পুরাণ পড়ে পঢ় গীতা, রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা ॥ ণ, 

এই সব পুস্তক রচন! কর! হইয়াছে । ইহাদের মতে স্ত্রীর পক্ষে পতিসেব! 
পাপ, গুরু ও সাধুসেবাই ধশন্ম। তাহার বর্ণাশ্রম মানে না। রামসেহী 

না হইলে তাহার ত্রাহ্মণকে নীচ চগ্াল, কিন্তু রামন্সেহী হইলে তাহাকে উত্তম 

মনে করে। তাহার ঈশ্বরের অবতার স্বীক্কার করে না বটে, কিন্ত 
রামগরণের উপরি লিখিত ব্চন। 

ভগতি হেতি ওতার হী ধরহী ॥ 

* চুচ্ছম অর্থাৎ নুল্ম ॥ সণ দ[ৎ ॥ 

+ অর্থ-পাগ্ডিত্যর কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যয়ন করা পাপ। রাম নাম জপ 

ব্তীত সমস্ত কর্মই বৃথা । বেদ, পুরাণ এবং গীতার অধ্যয়ন রাম নাম উচ্চারণ ব্যতীত 

বুথ ।--অস্থবাদক। 
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ইহাও মানু করে এবং সাধুদিগের হিতার্থ অবতার বাদও স্বীকার করে। 
তাহাদ্দের এই সমস্ত ছল চাতুরি আধ্যাবর্তের পর্ষে অহিতকারী। এতদ্বারা 
পঞ্িতগণ অধিক বুঝিয়া লইবেন। 

( প্রশ্ন )--গোকুলিয়! গোসাইদ্দিগের মত ত অতি উত্তম? দেখ! ইহারা 
কিরূপ এশ্বর্য ভোগ করে, এঁশী লীল1 ব্যতীত ইহা কি সম্ভন্ ? (উত্তর )--- 

এ'সকল এশ্বধ্য গৃহন্থদিগের, গোসীাইদ্িগের কিছুই নহে। (প্রশ্র)__ 
বাহবা! বাহবা! এসকল এরশ্বধ্য গৌপাইদের প্রতাপেই সম্ভব, অপর কাহারও 
এরূপ হয় না কেন? (উত্তর)-_-অন্যেরাও এরূপ ছল-প্রপঞ্চ রচন। করিলে 

যে এরশ্ব্ধ্য প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের অপেক্ষা 

অধিক ধূর্ততা করিলে আরও অধিক এশ্বর্ধ্য লাভ হইতে পারে। (প্রশ্ন) 
বাহবা! ইহার মধ্যে ধূর্তত! কি? এসব ত গোলোকের লীল]! ( উত্তর )__ 
গোলোকের লীল। নহে, কিন্তু গোসাইদেরই লীলা! গোলোকের লীল! 
হইলে, গোলোকও তেমনই হইবে । এই মত ৭তৈলঙ্গ” দেশ হইতে প্রচলিত 

হইয়াছে । লক্ষণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, বিবাহের পর কোন 
কারণে মাতা-পিতা এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়। কাশী গমন করে এবং 

«আমার বিবাহ হয় নাই,” এইরূপ মিথা। বলিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ করে। 

দৈবযোগে তাহার মাতা-পিতা এবং পত্বী শুনিতে পাইলেন যে, সে কাশীতে 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে । লক্ষণভট্রের মাতা-পিতা ও শ্ত্রী কাশীতে উপস্থিত 
হইলেন। যিনি তাহাকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, তাহাকে মাতা-পিতা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি আমাদের পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন কেন? দেখুন! এই 

ইহার যুবতী পত্বী”। তাহার স্ত্রী বলিলেন, প্যদ্দি আপনি আমার পতিকে 
আমার সঙ্গী না করেন, তবে আমাকেও সন্ন্যাস দিন” । তখন সাধু লক্গণভট্টকে 

ডাকিয়া বলিলেন, প্তুমি বড় মিথ্যাবাদী। তুমি সন্গ্যাস পরিত্যাগ 

করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রম কর; কারণ তুমি মিথা৷ বলিয়। সন্ন্যাস লইয়াছ”। 

সে তাহাই করিল এবং সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাত্রা 

করিল। দেখুন, এই মতের মুলেই মিথ্যা এবং কপটতা! সে তৈলঙ্গ 
দেশে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে জাতিতে গ্রহণ করিল ন]। 

সেম্থান হইতে বহির্গত হইয়া সে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীর নিকটবত্তা 

শ্চর্ণারগড়ের” নিকটে “্চম্পারণ” নামক বনে যাইতেছিল। সে স্থানে 

কেছ একটি শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া দুরে দূরে অমি প্রত্থলিত করিয়া 
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চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা শিশুকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহার! ভাবিয়াছিল 
যে, অগ্নি প্রত্বলিত না করিলে কোন জীব শিশুটিকে বধ করিবে। 
লক্ষণভট ও তাহার পত্বী শিশুটিকে পুত্রব্ূপে গ্রহণ করিল এবং পরে 
কাশীবাসী হইল। শিশুটি বড় হইলে তাহার মাতাপিতার স্বৃত্যু হয়। সে 
কাশীতে বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতেছিল। 
অনন্তর সে কোথায়ও বিষুম্বামী নামক এক ব্যক্তির মন্দিরে যাইয়। তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সেখানে কে'ন গোলমাল হওয়ায় সে পুনরায় কাশী চলিরা 

আসে ও সন্গাস গ্রহণ করে। তখন কোন এক জাতিচ্যুত ব্রাঞ্ধণ কাশীতে 

বাস করিতেন। তাহার একটি যুবতী কন্া ছিল। ব্রাক্গণ তাহাকে বলিলেন, 
“তুমি সন্নান পরিত্যাগ করিয়! আমার কন্যাকে বিবাহ কর”। তাহাই হইল। 

যাহার পিতা কত লীল! খেল। করিয়াছিল, সে সেরূপ করিবে না 

কেন? সে পুর্বেধে যে বিধুঃম্বামীর মন্দিরে চেল! হুইয়াছিল স্ত্রীকে লইয়া 
সে সেই স্থানে চলিয়া গেল; কিন্তু বিবাহিত বলিয়া সেখান হইতেও 

বিতাড়িত হইল। পরে সে অবিষ্ভার গুহস্বরূপ ব্রঙ্গদেশে যাইয়া নান। 
প্রকার ছল-চাতুরী এবং যুক্তি দ্বারা নিজের প্রপঞ্চ বিস্তার করিতে লাগিল। 
সে মিথ্যা প্রচার করিল, *্শ্রীকৃষ্ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; তিনি 
আমাকে বলিয়াছেন যে গোলোক হইতে “দৈবী জীবগণ' মর্ত্যলোকে আসিয়াছে ? 
তাহাদিগকে 'ব্রহ্মসম্থন্ধ' প্রভৃতি ছ্বার1 পবিত্র করিয়া! গোলোকে প্রেরণ কর”। 

সে এইভাবে মূর্খদ্বিগকে প্রলোভনের কথ! শুনাইয়া অল্প কয়েক জনকে 
অর্থাৎ ৮৪ জনকে বৈষ্ুব করিল এবং নিক্মলিখিত মন্ত্র রচনা করিয়! তাহার 
মধ্যেও ভেদ রাখিল, যথ।-_ 

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম ॥১ রীং কৃষ্তায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥২ 
( গোপালসহত্র নাম )। 

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র কিন্তু পরবর্তী মগ্রটি ব্রহ্ষমসন্বন্ধা এবং সমর্পণ 
করাইবার জন্য--_ 

শ্রীকৃঞ্ণঃ শরণং মম সহশ্রপরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণবিয়োগজনিত 
তাপরেশানন্ততিরোভাবোহ্হং ভগবতে কৃষ্ঠায় দেহেক্ড্রিয়প্রাণান্তঃকরণ 

ত্ধন্মীংস্চ দারাগারপুত্রাগুবিতেহপরাণ্যাত্বনা সহ সমর্পয়ামি দাসোহহং কৃষঃ 

তবান্মি ॥৩ 
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এই মঞ্ত্রোপদেশ ঘার। শিষ্য-শিষ্যার্দিগকে সমর্পন করান হইয়া থাকে। 

প্রীং কৃষ্ণায়েতি”__এই প্রীং* ভন্ত্রগ্রন্থোক্ত । এতদ্বারা জানা যায় যে, বল্লপভ- 
মতও বামমার্গের বরূপাস্তর মাত্র। এই কারণে গোপাইগণ অধিকাংশ 

সময় জ্ত্রীলোকদিগৈর সংদর্পে যাপন করিয়া থাকে । *গোপীবল্পভে তি” 

-শ্রীক্জ কি কেবল গোপীর্দিগেরই প্রিয় ছিলেন? তিনি অন্ত বাহারও কি 
প্রি ছিলেন না? যে ব্যক্তি স্ত্রণ অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গে আসক্ত, সেই স্ত্রীলোক- 

দিগের প্রিয় হইয়া! থাকে। শ্রীকৃষ্জ কি এইরূপ ছিলেন? এখন “সহ 
পরিবতসরেতি'”-_এস্থলে সহস্র বসরের গণনা বৃথা । কারণ বল্ল এবং তাহার 

শিশ্তুগণ কেহই সর্বর্্ত নহে। এক সহত্র বৎসর পূর্ব্বেই কি গ্্রীকৃষ্ণের বিয়োগ 
হুয়াছিল ? এবং ইহা ত আঞ্কার কথা। কিন্তু যখন বল্পভের মত ছিল ন! 

এবং যখন ৰল্পভের জন্মও হয় লাই, তত্পুর্ষেব ভীহার দৈবী জীবদিগের জ্য 
তিনি আসেন নাই কেন? *তাপ” এবং পক্রেশ” এই ছুইটি পরধ্যায়বাচী শব্দ; 
চ্তরাং হুইটির মধ্যে একটিই গ্রহণ কর! উচিত ছিল, ছুইটি নহে। “অনন্ত” শবেের 
পাঠ নিরর্থক । “অনন্ত” শব্ধ রাখিলে “পহত্র” শব্জের পাঠ রাখ! উচিত নহে। 
“সহ” শব্দের পাঠ রাখিলে প্অনন্ত” শব্দের পাঠ সর্বথা নিরর্থক । আর যে 

ব্ক্তি অনন্তকাল পধ্যস্ত “তিক্পোহিশ্ত” অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে, তাহার 
মুক্তির জন্ঠ বল্পজের প্রয়োজন নাই। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না। ভাল, 

দেহ, ইন্ক্িয়। প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং উচ্ছার ধর্ম, স্ত্রী, পুত্রঃ বাসস্থান এবং 

প্রাণ্তধন কৃষককে অর্পণ কর হইবে কেন? কৃষ্ণ পুর্ণকাম ; স্থতরাং তিনি 

কাহারও দেখাদ্বির ইচ্ছা করিতে পারেন না। দেহাদির অর্পণও হইতে পারে না। 

কারণ দে বলিতে নখ শিখাগ্র পর্যস্ত বুধায়। দেহের মধ্যে ভাল মন্দ যাহা 

কিছু আছে, মলমৃত্রাদি পর্য্যন্ত তাহা কিরূপে সমর্পণ কর! যাইবে? আবার 
পাপ পুণ্যযনূপ কশ্ম কৃষ্তকে অর্পণ করা হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভাগী 
হইবেন। ৰস্ততঃ নাম ত লওয়া হয় কৃষ্ণের, কিন্তু সমর্পণ করান হর 

নিজের জগ্ঠ! শাহা হইলে দেহের মধ্যে মলমৃত্রার্দি সমন্তই গৌঁসাই ঠাকুরকে 
অর্পণ কর! হয় না কেন? তবে কি, “মিষ্ট গপ, করিয়া! গিলা এবং তিক্ত থু 
করিয়া ফেলা” ? ইহাও লিখিত আছে যে, গৌসাই ঠাকুরকেই অর্পণ করিবে, অঙ্গ 

ফোন মতাবলম্্ীকে বরিবে না । এসকল নিতান্ত স্বার্থপরতার কথা। পরের 

ধন-দামগ্রীর হরণ এবং বেদোক্ত ধর্মের নাঁশের জন্ঠ এ সকল লীলা! খেলা রচিত 

হইয়াছে । বিল্লভের প্রপঞ্চ দেখ 

৫৩ 
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শ্রাবণস্তামলে পক্ষ একাদশ্মাং মহানিশি। 

সাক্ষাত্ভগবত। প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥ 
ব্রহ্মসন্থন্ধকরণাৎ সর্ববেধাং দেহজীবয়োঃ। 
সর্ববদোষনিবৃতি হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ ম্মৃতাঃ ॥ ২॥ 

সহজ! দেশকালোথা লোকবেদনিরূপিতাঃ | 

ংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন ॥ ৩॥ 

অন্য! সর্ববদোষাণাং ন নিবৃতিঃ কথঞ্চন। 

অসমর্পিতবস্ত,নাং তন্মাঘর্ভ্বনমাচরেত ॥ ৪1 

নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতি । 
ন মতং দেবদেবস্থ স্বামিভুক্তিসমর্পণমূ ॥ ৫ ॥ 
তম্মাদাদে৷ সর্ববকার্ষ্ে সর্ধববস্তসমপ্পণম্ । 
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥ 
ন গ্রাহথমিতি বাক্যং হি ভিন্নশার্গপরং মতমূ । 

সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭॥ 

তথা কার্য্যং সমর্ট্েব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ | 
গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥ ৮ ॥ 

এই সব শ্লোক গৌঁসাইদিগের সিদ্ধান্তরহহ্যা্ি গ্রন্থে লিখিত আছে। 

ইহাই তাহাদের মতের মূলতত্ব। ভাল, যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাস করে, 

“ঞ্রীকৃ্ের দেহাস্ত হইয়াছে, কিছু কম পাঁচ সহজ বৎসর অতীত হুইল। 

তিনি বল্পনের সহিত শ্রাবণ মাসের অদ্ধরাত্রে কিরূপে সাক্ষাত করিলেন ?১॥ 

যে ব্যক্তি গৌসাইয়ের চেল। হয় এবং তাহাকে সমস্ত পদার্থ সমর্পণ করে, 

তাহার শরীর এবং আত্মার সকল দোষ দুরীভূত হয়। নূর্খদিগকে বিভ্রান্ত 
করিয়া ম্বমমতে আনিবার জন্ব বল্পভের এই প্রপঞ্চ! গৌসাইয়ের শিষ্য 

শিষ্যা্দিগের সকল দোষ দূরীভূত হইলে তাহারা রোগ 'ঞবং দারিজ্র্য গ্রৃতি 
হুঃখের দ্বার! প্রপীড়িত থাকে কেন? এ সকল দোষ পঞ্চবিধ ॥ ২॥ প্রথমতঃ 
সহজ দোষ--এ সকল স্বাভাবিক অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশ-কালে যে নানাবিধ পাপ কর! হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, 

ংসারে যাহাকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ক দোষ বলে এবং মিথ্যাভাষণাদি যাহ বেদোক্ত 
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দোষ। চতুর্থতঃ, সংযোগজ দোষ-_কুসঙ্গ অর্থাৎ চৌর্য, লাম্পট্য এবং মাতা, 
ভগ্মী, কন্তা, পুত্রবধূ ও গুরুপত্বী প্রভৃতির সহিত সমাগম । পঞ্চমতঃ, স্পর্শজ 
দোষ, অর্থাৎ যাহা লম্পর্শনীয়ের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। এগঁসাইদিগের 
অনুযায়িগণ এই পাঁচ প্রকার দোষ কখনও স্বীকার করে না অর্থাৎ ভাহার' 
যথেচ্ছাচার করে ॥ ৩॥ গৌপাইয়ের মত গ্রহণ ছাড়া নাকি কোন দোষেরই নিবৃ্ধি 

হয়না। এইরূপে_ গৌসাইদিগের চেলারা সমর্পণ না করিয়া কোন বস্ত ভোগ 
করে না। তাই তাহাদের চেলারা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং ধন. 
সামগ্রীও সমর্পণ করিয়া থাকে । সমর্পণের নিয়ম এই যে, খোলাই ঠাকুরের 
চরপসেবায় সমপিত না! হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী নিজের স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে 
না॥ ৪ ॥ এই কারণে গৌপাইদিগের চেলার সমর্পণ করিবার পর নিজ নিজ 
ভোগ্য বস্ত্র সমূহ ভোগ করে। কারণ, স্বত্বাধিকারীর ভোগের পর আর 
সমর্পণ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ এই নিমিত্ত সকল কার্যে সকল বস্ত্র প্রথমে সমর্পণ 

করিতে হয়। ভার্ধ্য প্রভৃতিকেও প্রথমে গৌসাই ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়। পরে 

গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে হরিকে সকল পদার্থ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করা 
কর্তব্য ॥৬॥ গৌসাই মত ব্যতীত অন্য মত্তবিধয়ক কোন কথাও গৌসাইদের 
চেল1-চেলীর1! কখনও শুনিবে না! এবং গ্রহণও করিবে না। তাহাদের এই রীতি 

প্রসিদ্ধ ॥৭॥ এইরূপে সকল বসব সমর্পণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রঙ্গবুদ্ধি 

করিতে হয়। তশুপর যেমন গঙ্গায় অন্থা জল মিলিত হইয়! গঙ্গারপ 

হুইয়| যাঁয়, অপর মতে যাহ। দোষ নিজ মতে তাহা গুণ হইয়া যায়। অতএব 

নিজ মতের গুণাবলী বর্ণন করিতে থাকিবে ॥ ৮॥ 

এখন দেখুন, গৌসাইদিগের মত অন্ঠ সকল মত অপেক্ষ। অধিক স্বার্থপরতা 

পূর্ণ । ভাল, যদি কেহ গৌসাইপিগকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমর! ব্রহ্ষের একটি 

লক্ষণও জান না, শিষ্য-শিষ্যািগের ব্র্মসম্বন্ধ [করূপে করাইতে পারিবে ?” 

যদি বলে “আমরাই ব্রহ্ম, আমাদিগের সহিত সম্থন্ধ। হইলেই ্রহ্মসন্ন্ধ হয়ঃ, 

ভাহা! হইলে বলিতে হইবে টবে পতরক্ষের শুণ-কর্ম-্ব ভাব একটিও _ তোমাদের 
মধ্যে নাই। ভোমরা কি কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়। বসিয়াছ? 
ভাল, তোমরা ত শিব্য- শিষ্যাদিগকে তোমাদের নিকট সমপিত করাইয়! 

পৰিজ্ঞক কর) কিন্তু তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ 
প্রভৃতি অলমপিত থাকাতে, অপবিত্র থাকে কি না? তোম7 অসমপিত 
বন্তকে অপবিত্র মনে কর, ভাহা হইলে মসমপিত মাতা-পিভা 



৪১২ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমরা অপবিত্র নহ কেন? অতএব তোমাদের 

স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রসৃতিকেও অগ্মতাবলম্ীদিগের নিকট সমপিত করা 
কর্তব্য । যর্দি বল “না, না” তাহা হইলে তোমরাও অপর স্তর, পুরুষ 
এবং ধন-সম্পত্তিকে সমপিত করা ও করান পরিত্যাগ কর। ভাল, এতদিন 
যাহ! হইবার হইয়াছে, এখন ত মিথ্যা-প্রপঞ্চ প্রভৃতি কুকর্মগুলি পরিত্যাগ 
কর। পরমেশ্বরোক্ত বেদবিহিত শ্রেষ্ঠ পন্থা অনুসরণ করিয়া মানবজীবন 
সফল কর এবং ধর্ম্ম-অর্থকাম-মোক্ষ--এই চতুর্ববর্গ ফল প্রাপ্ত হুইয়। 
আনন্দ ভোগ কর” 

আরও দেখুন! গেৌসাইগণ তাহাদের সম্প্রদায়কে পুষ্তিমার্গ বলে। 
পান ভোজন করা, পুষ্ট হওয়া ভ্ত্রীলোকদিগের সংসর্গ এবং যথেষ্ট ভোগ- 
বিলাস করাকে পুষ্তিমার্গ বল হয়। কিন্তু তাহাদিগকে বলা আবশ্বক, যখন 

তাহার! অত্যন্ত গুরুতল্প ভগন্দর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়। যন্ত্রণায় যেরূপ 

ছটু ফটু করিতে করিতে ম্বত্যুমুখে পতিত হয়, তাহ! তাহারা জানে না? সত্য 

বলিতে হইলে, উহা! পপুগ্রিমার্গ” নহে, কিন্তু পকুষ্টীমার্গ” ॥ যেমন কুষ্ঠরোগীর 
দেহ হইতে সমস্ত ধাতু গলিয়া গলিয়া বহির্গত হয় এবং সে ধিলাপ করিতে 

করিতে দ্েহত্যাগ করে, ইহাদের লীলা-খেলার মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে 

পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের পন্থাকে “নরকমার্গ” বল। সঙ্গত হইতে পারে। 

কারণ, দুঃখের নাম নরক এবং স্থুখের নাম স্বর্গ । গৌঁসাইগণ এইরূপ মিথ্যাজাল 
রচন। করিপ্না, ছুর্ভাগ। সর়লপ্রক্কৃতি জনসাধারণকে জালে জড়িত করে এবং 

নিজদ্বিগকে শ্রীকৃ্জ মনে করিয়া সকলের স্বামী পাজিয়া। বদে। ইহার বলে-”” 

“্যত দৈবী জীব গোলোক হইতে ইহলোকে আলিরাছে, তাহাদের উদ্ধায়ের 

জন্য আমরা লীলা-পুরুষোত্তম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যতঙ্দিন আমাদের 
উপদেশ গ্রহণ না|! করিবে, ততদ্দিন পধ্যস্ত গোলোক প্রাপ্তি ঘটিবে ন। 

সে স্থানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ই পুরুষ, অপর সকলেই স্ত্রীলোক” । বাহবা, বাহবা 

গৌঁসাইদিগের মত কি চমণ্কার || তাহাদের শিষাগণ সকলেই হইবে 

গোপী! এখন ভাবিয়। দেখুন যে, যে ব্যক্তির ছুই স্ত্রী; তাহারই কত 

র্দশ! | কিন্তু যে স্থানে একজন পুরুবের পশ্চাতে কোটি কোটি স্ত্রীলোক লাগিয়া 

রহিয়াছে, তাহার ছুঃখের কি সীমা-পরিসীমা আছে? যদি বল যে, শ্রীকুষের 
শক্তি অনস্ত। তিনি সকলকে সন্তষ করেন। তাহা হইলে তাহার 

স্ত্রী অর্থাৎ যিনি স্বামিনী, তাহার শক্তিও শ্রীকুষেরই তুল্য; কারণ 
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তিনি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ধাঙ্গিনী। যদ্ধি ইহলোকে স্ত্রী-পুরুষের কাম-চেষ্টা সমান, 
অথবা পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের অধিক হয়, তাহা হইলে গোলোকেও তন্কপ 
হইবে না কেন? যদ্দি তাহাই হয়, তবে অন্য স্ত্রীদের সহিত স্বামিলীর 
সগ্ডবতঃ অনেক কলহ বিবাদ হইতে থাকিবে) কারণ সপত্ীভাব অত্যন্ত জঘণ্য । 
তাহাতে হয়ত গোলোক ন্বর্গের পরিবর্তে নরকবশ হইয়াছে। আবার, 
বন্ধ্রীগামী পুরুষ ভগন্দর প্রভৃতি রোগে পীড়িত থাকে; সম্ভবতঃ 
মোলোকেও তাহ। হইয়। থাকিবে। ছি! ছি!! ছি! এমন গোলোক অপেক্ষা 
মর্ত্যলোকই ভাল। দেখ! ইহলোকে যেমন গোস্সাই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ 
মনে করিয়া, বহু স্ত্রীলোকের সহিত লীলা করে, তজ্জগ্ঠ ভগন্দর এবং প্রমেহাদি 
রোপে শ্রীড়িত হইয়া মহাহ্ঃখ ভোগ করে, সেইরূপ বলুন, ধাহার নিজ স্বরূপ 
গৌসাই গ্াড়িত হয়ঃ সেই গোলো কনাখ শ্্রীকফ্ণও এসকল রোগে পীড়িত কেন 
হইবেন না? তিনি গ্ীডিত না হইলে, যে গৌঁসাই তাহার স্বরূপ, সে 
পীড়িত হয় কেন? (প্রশ্ন )-্মর্ত্ালোকে তিনি লীলাবভার ধারণ করেন 

বলিয়া রোগ এবং দোষাদি হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না। কারণ, 
সেস্থানে রোগ দোষ নাই। (উত্তর)--”ভোগে রোগভগ্পম» ; যেখানে 

ভোগ সেখানে রোগ অবশ্যই থাকে। আর, শ্রীকৃষ্ণের কোটি কোটি 
স্ত্রীর সম্তান হয় কি না? যদি হয়” তধষে কি কেবল পুত্রই হয়, না 
কেবল কন্তাই হয়, না ছুইই হয়? যদ্দি বল যে, কেবল কন্তাই 
হয়। তবে তাহাদের বিবাহ কাহার্ধের সহিত হইয়া থাকে ? সে.স্থীনে 
ত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন পুক্ষ নাই! যদ্দি অন্য পুরুষ থাকে, তবে 
তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হইল। যদ্দি বল ঘেঃ কেবল পুত্রই হয়, তাহ! 

হইলেও এই দৌঁধই ঘটিবে যে, তাহাদ্বের বিবাহ কোথায় এবং কাছাদ্ধের 
সহিত হইবে। যদ্দি গুহেই গোলযোগ সারিয়া লওয়া হয়, অথবা যদ্দি 
কাহারও পুত্র অথবা! কন্যা হয়, তাহা হইলেও ভৌঁমার *গোলোকে একই 
পুরুষ শ্রীকুষণ”--এই প্রতিড্ঞা-হানি হইল। যদ্দি বল যে, লস্তান হয়ই না, 
তাহা হইলে শ্রীকৃষেঃ নপুংসকত্ব এবং স্ত্রীলোকে বন্ধ্যা দোষ আসিবে। 
ভাল, তবে এই গোলোক কিরূপ হইল? ইহ] যেন দিল্লীর বাদ্শাঞ্ছের বেগম- 

শিবির | গৌসাইগণ যে শিল্ত-শিষ্যাদিগের দেহ-মন-ধন আপনাদিগকে অগপিত 
করাইয়া গ্রণ করিয়া থাকে ভাহাও উচিত কন্ম নহে। কারণ, বিবাহের 

সময় পতী পতিকে এবং পতি পত্বীকে স্ব স্ব দেহ সমর্পণ করে। 
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পুনরায় মন অস্তাকে সমর্পণ করা যায় না। কেবল মনের সহ্িতই শরীরের সমর্পণ 
হইতে পারে। হ্থতরাং এইরূপ সমর্পণ করিলে সে ব্যভিচারী হইবে। এখন 
অবশ্ষ্ট রছিল ধন। এ বিষয়েও এইরূপ লীলা-খেল। বুঝিতে হইবে। 
কেননা, মন ব্যতীত কিছুরই সমর্পণ হইতে পারে না। গোৌসাইদদিগের 
অভিপ্রায় এই যে, উপার্জন করিবে চেলারা, কিন্তু আনন্দভোগ করিবে 

তাহারা! বল্পভ সম্প্রদ্দায়ভূক্ত গৌসাইগণ কেহই তৈলঙ্গী জাতীয় নহে। 
কেহ তাহাদিগকে ভুল করিয়া কন্যাদান করিলে, সেও জাতিচ্যুত ও কলুবিত, 
হয়। কারণ, গৌঁসাইগণ জাতিচ্যুত, বিদ্াহীন এবং তাহারা দিবারাত্র বিষয়ে 
আসক্ত থাকে । আরও দেখুন, যখন কেহ গোসাইদের প্রবেশোৎসর করে, 

তখন গৌসাই তাহার গৃহে যাইয়। কাষ্ঠ-পুস্তলিকার স্যার নিস্তৰ ভাবে বনিয়! 
থাকে, কোন কথাও বলে না, কোন কাধ্যও করে না। সে ছূর্ভাগ! 

মূর্খ না হইলে কথ! বলিতে পারিত। ন্মুতরাং তাহার পক্ষে “মূর্খানাং বলং 

মৌনম” অর্থাৎ মৌনই মুর্খদিগের বল, কেননা কথা বলিলে তাহার রহস্য প্রকাশ 
হুইয়। পড়িবে । কিন্তু গৌসাই স্রীলোকদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগের 

সহিত দৃষ্টিপাত করিতে থাকে । সে যাহার দিকে তাকাইবে, তাহার বড়ই 
ভাগ্যোদয় ছইয়াছে বলিয়া! মনে করা হয়। তজ্জন্য তাহার পতি, ভ্রাত, 

বন্ধু এবং মাতা-পিত। অত্মন্ত প্রদন্গ হন। স্ত্রীলোকের! গৌসাই ঠাকুরের 
চরণ স্পর্শ করে। বাহার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয় সে পদানুষ্ঠ ছার! 
তাহার একটি অন্গুলী টিপিয়া দ্েয়। তখন সেই আ্ত্রীলোক এবং তাহার 
পতি প্রভৃতি নিজেদিগকে ধন্ত ও ভাগ্যবান মনে করে। তখন তাহার 

পতি আর্দি সকলে তাহাকে বনে, “তুই গোসাই ঠাকুরের চরণ সেবায় যা”। 

যে সকল স্থলে তাহার পতি আদি প্রসন্ন হয় না, সে সকল স্থলে দৃতী 
এবং কুটনী দ্বার কার্যসিদ্ধি করা হয়। সত্য বলিতে গেলে, এরূপ কার্য 

করিবার জন্য গোসাইদের মন্দিরে এবং তাহাদের নিকটে অনেক শ্রীলোক থাকে । 

গৌঁসাইদের দক্ষিণা সম্বন্ধে এইরূপ লীল? খেল হইয়া থাকে । তাহার! 
যাল্র! করে,_“গোর্সাই ঠাকুরের ভেট শান; তাহার স্ত্রী, পুত্র কন্তা, মন্ত্রী 

প্রধান কর্মকর্তা, ভূত, গায়ক এবং ঠাকুরের জন্য পুঞ্জাসামগ্রী আনয়ন কর”। 
তাহারা এইরূপ সাত দোকান হইতে যথেষ্ট সামগ্রী আদায় করে। গৌঁসাই ঠাকুরের 
কোন সেবকের ম্বৃতাকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বক্ষের উপর চরণ 

রাখে এবং যাহ! কিছু প্রাপ্ত হয়। তাহা! আত্মসাত করে। ইছ! কি মহাত্রাহ্মণ 
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এবং ভোম বা মুদ্দাফরাসের কাধ্য নহে? কোন কোন শিষ্য বিবাহের সময় 
গোর্সাই ঠাকুরকে আনাইয়া তাহার দ্বারাই পুত্রকন্তার বিবাহ দিয় থাকেন। কোন 
কোন সেবক গোসীই ঠাকুরকে কেসর স্নান করায় অর্থাত স্ত্রীপুরুষেরা গৌসাই- 
ঠাকুরের শরীরে কেমর লেপন করিয়া একটি বৃহণ পাত্রের মধ্যে পিঁড়ি পাতিয। 
তাহাকে স্নান করার । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরাই স্নান করাইয়। থকে। 
স্নানের পর গোসাই ঠাকুর পীতাম্বর পরিধান করিয়া, কাঁষ্ঠপাহ্ক। পরিয়। 
বাহিরে আলিলে তাহার বন্ত্র সেই পাত্রে নিক্ষেপ কর! হয়। অনন্তর সেবকগণ 
সেই জলে আচমন করে । গৌসাই ঠাকুরকে উত্তম মশলাধুক্ত একটি পানের খিলি 
দেওয়া! হয়। সে উহা চর্ববণ করিয়া কিঞ্চিত গলাধঃকরণ করিলে সেবকগণ 
তাছার মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিবা ধরিয়। থাকে। তখন সে সেই 
চবিবিত তাম্মুলের অবশিষ্টাংশ সেই পাত্রে নিক্ষেপ করে। উহাকে “প্রসাদী, 
বলিয়। সকলের মধ্যে বিতরণ কর! হয়। ইহার নাম «খাস প্রসাদী”। 

এখন ভাবিয়া দেখুন, যে এ সকল মনুষ্য কিরণ! যে স্থানে মূঢ়ত। এবং 

অনাচার থাকে সে স্থানে এরূপই হয়। অনেক গৌসাই এইরূপ সমর্পণ গ্রহণ করে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ুবদ্িগের হস্তেই ভোজন করে, অস্টের অন্ন ভোজন 
করে না। কেহ কেহ বৈষ্ণবদ্দিগের হস্তেও ভোজন করে না, এমন কি কাণ্ঠ 
পর্যন্ত ধুইয়া গ্রহণ করে। কিন্তু আটা, গুড়, চিনি এবং ঘি প্রভৃতি ধৌত 
করে না, ধুইলে ন্ট হইয়। যায় । সুতরাং কি করা যায়, ধুইলে ত এসকল হাঁতছাড়। 
হয়! গেৌসাইগণ বলে, “আমর! ঠাকুরের রঙ্গ-রাগ এবং ভোগের জন্য অনেক 
ধন ব্যয় করি”; কিন্তু এসকল রঙ্গ-রাগ। ভোগ তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। 

বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়! থাকে । উদ্দাহরণ স্বরূপ--দোলযাত্রার 

সময় পিচকারী ভরিয়। স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গে রং নিক্ষেপ করা হয়। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে ছুদ্ধ-বিক্রয় নিষিদ্ধ, গৌঁসাইগণ তাহাও করিয়া থাকে । (প্রশ্ন)-_গোঁলাই- 
ঠাকুর রুটি, ভাল, দধিমিশ্রিত ব্যঞ্জন, ভাত, শাক, মিষ্টান্ন এবং লাডড প্রভৃতি 
প্রকাশ্মভাবে বাঞ্জারে বসিয়। বিক্রয় করে না, কিন্তু এসকল ভূত্যদ্দিগের 
পাতায় ভাগ করিয়া দেরঃ তাহার! বিক্রয় করে, গৌঁসাইগণ করে ন|। 

( উত্তর )--গৌসাইগণ ভূত্যদিগকে মাসিক বেতন দিলে, তাহারা খান 

জ্রব্যের পাতা লইবে কেন? তাহারা ভূত্যদ্িগকে বেতনের পরিব্ব 

ডাল ভাত প্রভৃতি দিয়া থাকে। তাহারা এসকল বাজারে লইয়া গিয়া 
বিক্রযম করে। গৌন।ইগণ স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিলে, তাহাদের ব্রাহ্মণ 
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ভূত্যগণ ছুগ্ধবিক্রেয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত এবং শুধু গৌসাইখণ 
হুগ্ধবিক্রয়রূপ পাপের ভাগী হইত। কিন্তু, তাহারা প্রথমে এই পাপে 
নিমগ্ন হয়, পরে অপরকেও তন্মধ্যে নিমগ্র করে। নাধদ্বারা প্রভৃতি 
স্থানে গৌলাইগণ স্বয়ং এ সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে। হৃগ্ধবিস্রুয় 
হীনের কর্ণা, শ্রেক্টের মহে। এইরূপ লোকেরাই জর্ধ্যাবর্তের অধোগাতি 
আনয়ন করিয়াছে । 

(প্রশ্ন )-ম্বামী নারায়ণের মত কেমন? (উত্তর )-যাদৃশী শীতলাহেৰী 
তাদুশো বাহনঃ খর£”। গৌসাইদ্দিগের হ্যায় স্বামী নারায়ণ মতা বলম্থীদ্িগেরও 
ধনহরণ প্রভৃতি বিচিত্র লীলা আছে । দেখুন, অধোধ্যার নিকটবর্থী কোন 
গ্রামে সহর্জানন্দ নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। ব্রঙ্গচারীরূপে সে গুজরাট, 
কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছতুজ প্রভৃতি দেশে পর্যটন করিত। সে দ্বেখিল যে, 
এদেশের লোক মুর্খ এবং সফল প্রকৃতিত্ণ। ইহ্বান্বিগকে যেদিকে আকৃষ্ট 
করা যাইবে, সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। সে শ্রসকল স্থানে দুই চারিজন 
শিষ্ত করিল। শিষ্যরা একমত হইয়৷ ঘোষণা করিল যে সহজানন্দ নারায়ণের 
অবতার এবং সে একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ মৃত্তি ধারণ 
করিয়া ভক্তদ্দিগকে সাক্ষাণ দর্শন দান করেন। কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে “দাদাখাচর* 
নামক একজন কৃষক জমিদাঘ ছিলেন। শ্বামী নারারণেয় শিষ্যগণ তীহাকে 

বলিল, “্যদ্দি আপনি চতুভূর্জ নারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা কুয়েন, তাহা হইলে 

আমর! সহজানন্দের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি”। তিনি বলিলেন “বেশ 
ভাল কথা”। তিনি সয়ল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহজানন্দ একটি 
গৃহের মধ্যে মস্তকে মুকুট এবং ছুই হন্তে শবন্ব-চন্র ধারণ করিল। 
অপর এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়। নিজের ছুই হস্তে 

গন্ধা-পন্প ধারণ করিয়া লহজানন্দের বগলের ভিতর দরিয়া সম্মুখের দিকে 
হস্ত প্রপারিত করিল। এইরূপে সহজানন্দ চতুভূ্জাকৃতি দেখাইতে লাগিল । 
স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল “একবার চক্ষু খুলিয়া 

দেখিবামাত্র চক্ষু মুদিত কন্দিয়া এদিকে চলিয়! আঙগিবেন; অধিক ঈর্শন 
করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হুইবেন”। শিষ্যদ্িগের মনে এই চিন্তা ছিল ঘে, 
তিনি তাহাদেন়্ কপটতা! যেন পরীক্ষা! করিতে না পারেন । 

তাহার! দাদাখাচরকে লইয়া গেল। সহজানন্দ জরীর কাজকরা উজ্জ্বল 
রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকার গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। তাহার 
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শিষ্গণ সেই গৃহাভিমুখে লগ্টনের মালোক নিক্ষেপ করিল। দাদাখাচর 
তাকাইবামাত্র চতুভূর্দি মৃত্তি দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ আড়াল করিয়া 
দেওয়া হইল। তখন সকলে অবনত মস্তকে নমক্ষার করিয়া অন্দিকে 

চলিয়া গেল। ইত্যনসরে শিব্যগণ বলিতে লাগিল, “ধন্য আপনার ভাগ্য ! 
আজ আপনি মহারাজের চেলা হইয়া] পড়,ন”। তিনি বলিলেন, “বেশ ভাল 
কথ।”। তখন তাহার! লকলে স্থানান্তরে গমন করিল। সেস্থানে তাহার 

দেখিল যে, সহজানন্দ মন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া! গণ্দীর উপর উপবিষ্ট আছেন । 

তখন শিশ্তগণ বলিল “এ দেখুন! এখন অগ্যরূপ ধারণ করিয়া এম্থানে বিরাজ 
করিতেছেন” । দাদ্দাখাচর তাহাদের দলে আবদ্ধ হুইলেন। তখন হইতে 

স্বামী নারায়ণ মত বদ্ধমূল হইল, কারণ, দাদাখাচর একজন বন্ধিযু জমিদার 

ছিলেন। সহঞ্জানন্দ মে স্থানেই স্বকীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করিল। 

অনন্তর সহজানন্দ ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া সকলকে উপদেশ দান করিতে 

লাগিল। সে অনেককে সাধুও করিল। কখনও কখনও কোন কোন 

সাধুর কনালী মার্দন করিয়া তাহাকে মুচ্ছিত করিয়া দিত এবং সকলকে 
বলিত,। “আমি ইহাকে সমাধিতে চড়াইয়াছি”। এইরূপ ধূর্ততা করিয়া 
সে কাঠিঘাবাড়ের সরল প্রকৃতির লোকর্দিগকে তাহার চক্রে আবদ্ধ করিল। 
তাহার ম্বতার পর তাহার শিশ্তগণ অনেক ভগ্তামী এবং ছল-চাতুরী অবলম্বন 

করিল। এ বিষয়ে নিন্লিখিত দৃষ্টান্ত উপযোগী হইতে পারে-__ 
একজন লোক চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে। বিচারক তাহাকে 

নাস'-কর্ণচ্ছেদনের দণ্ড দ্িল। তাহার নামিক! ছেদন করা হইলে সে 

ধূর্ত নাচিতে, গাহিতে এবং হাসিতে লাগিল। লোক জিজ্ঞাস করিল, 
“তুমি হাসিতেছে কেন”? সে বলিল, প্তাহা বলিবার কথা নহে”। 
আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, এমন কি কথ! ? সে বলিল “বড়ই আশ্চর্যের 

কথা, আমি এমন কখনও দেখি নাই”। লোকেরা বলিল, “কি কথা বল”। 

সে বলিল, “আমি সম্মুখে সাক্ষাৎ চতুর্ভ,জ নারায়ণকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন 
হইয়ীছি এবং নাচিয়। গাহিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্তবার্দ দিতেছি যে, আমি 

সাক্ষ। নারায়ণ দর্শন করিতেছি”। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদের 

দর্শন ছয় না কেন?” সে বলিল, “নাসিক! অন্তরায় রহিয়াছে; নাসিক 

ছেদন করিলেই নারায়ণের দর্শন পাইবে, নতুবা নহে”। জনতার মধ্যে 
কোন মুর্খ ইচ্ছা করিল যে, নাসিক যায় যাউক কিন্তু নারারণের 

৫৪ 
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দর্শনলাভ করিতেই হইবে। সে বলিল, “আমারও নাসিক। ছেদন 
করিয়া আমাকে নারারণ দেখাও”। সেই ধূর্ত তাহার নাসিক ছেদন 
করিয়া কাণে কাণে বলিল, প্তুমিও বল যে নারায়ণ দেখিতেছি, নতুবা! 
তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস হইবে” । সেও ভাবিল, এখন নাসিক 

ত মার আসিবে না, সুতরাং এরূপ করাই সঙ্গত। তখন সেও সে স্থানে সেই 

ধূর্তের মত নাচিতে, লাফাইতে, গাহিতে, বাজাইতে এবং হাসিতে লাগিল ও বলিল, 
“আমিও নারায়ণ দেখিতেছি”। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহজ্র লোক তাহাদের 

দলে যোগদান করিল। তাহাতে অত্যন্ত হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। তাহার! 
তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম “নারার়ণদর্শী” রাখিল। কোন মূর্খ রাজা তাহা 
শুনিয়া তাহাদিগকে.  ডাকাইলেন। রাজ। তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলে তাহারা অত্যন্ত _নাচিতে, লাফাইতে এবং হাসিতে হাগিল। প্রা! 

জিজ্ঞাস! করিলেন, “ব্যাপার কি”? তাহারা বলিল, “আমর সাক্ষাৎ নারায়ণ 

দেখিতেছি*। রাজ! বলিলেন, “আমি দেখিতেছি না কেন”? নারারণদর্শা 
বলিল, প্যতক্সণ নাসিক! আছে ততক্ষণ দেখ! যাইবে না। নাসিকা ছেদন 
করাইলেই নারামণ প্রত্যক্ষ দেখিবেন” । রাজ! তাহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 

করিলেন এবং বলিলেন, পজ্যোতিবী মহাশয় | মুহূর্ত দেখুন”। উত্তরে জ্যোতিষী 
বলিলেন, « যে আজ্ঞা, অন্নপাতা! দশমীর দিন প্রাতঃকাল আট ঘটিকার সময়, 
নাসিক! ছেদন এবং নারায়ণ দর্শনের উৎকৃষ্ট মুহূর্ত” । বাহবা পোপ! নিজের 
পুথীতে নাসিক! ছেদন করার ও করাইবার মুহূর্তও লিখিয়। দিয়াছ! রাজার 

ইচ্ছানুসারে যখন উক্ত এক সহল্র নাককাটার জন্য ভোজনের ব্যবস্থা 

দ্বেওয়া হইল, তখন তাহারা অত্ন্ত হৃষ্টচিত্তে নাচিতে, লাফাইতে এবং 

গাহিতে লাগিল। কিন্তু ইহা রাজার দেওয়ান প্রমুখ কোন কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির ভাল মনে হইল না। রাজার নববই বশুদর বয়ম্ক চারি পুরুষের একজন 

দেওয়ান ছিলেন। সে সময়ে তাহার প্রপৌত্র দেওয়ানের কার্ধ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। তিনি বুদ্ধ দেওয়ানের নিকট যাইয়া তাহাকে সেই বিষয় জানাইলেন। 
বৃদ্ধ বলিলেন, “ইহারা ধূর্ত, তুমি আমাকে রাঙ্গার নিকট লইয়া চল”। 
তিনি লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বসিতেই রাঞ্জা অত্যন্ত আনন্দের সহিত নাক- 

কাটাদিগের বিষয় বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বলিলেন, «গুমুন মহারাজ ! 

এত শীজ কিছু করা উচিত নছে। পরীক্ষা না করিলে অনুতাপ করিতে 
হয় । (রাজ! ) এই এক সহস্র লোক কি মিথ্যা কথা বলিতেছে ? ( দেওয়ান )-. 
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সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা! বলিতেছে, পরীক্ষা ব্যতীত কিরূপে বলিতে পারেন ? 
(রাজ )- কিরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক ? ( দেওয়ান )-_-বিদ্ধা, স্থষ্টিক্রম এবং 
প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণ দ্বাত্া। (রাজ1)--যে ব্যক্তি এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করে 
নাই, সে কিরপে পরীক্ষা করিবে? (দেওয়ান )--বিদ্বান্দিগের সংসর্গে 
জ্ঞানোন্নতি দ্বারা । (রাজা)-_যদ্ি বিদ্বান পাওয়া ন1 যায়, তবে ? (দেওয়ান) 
পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কিছুই হুর্লভ নহে। (রাজ! )-_-আপনিই 
বলুন, কি কর! যাইতে পারে? (দেওয়ান )--আমি বৃদ্ধ, গুহেই থাকি, 

অল্প কয়েক দিন মাত্র বাঁচিব; অতএব মামিই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া 
লই, তাহার পর যেরূপ উচিত মনে হইবে, সেরূপ করিবেন। (রাজা )--অতি 

উত্তম কথা। জ্যোতিষী মহাশয় ! দেওয়ানের জগ্চ/ মুহুর্ত দেখুন। (জ্যোতিষী) 

--যে আজ্ঞা মহারাজ ! এই শুক্লা পঞ্চমীর দিন দশ ঘটিকার সময় উত্তম 
মুহুর্ত । পঞ্চমীর দিবসে বুদ্ধ দেওয়ান বেল! আট ঘটিকার সময়, রাজাকে 
বলিলেন যে, ছুই-এক সহত্র সৈগ্ভ লইয়া যাত্রা কর আবশ্যক। (রাজা ) 
-__সেস্থানে সৈম্টের প্রয়োজন কি? ( দেওয়ান )-_মাপনি রাজা-ব্যবস্থা অবগত 
নহেন; আমি যেরূপ বলিতেছি সেরীপ করুন। রাজ! সেন! প্রস্তুত করিবার 

জন্ত আদেশ দিলেন এবং সাঞ্ধ নয় ঘটিকার সময় সকলকে লইয়া বাত্রা 
করিলেন। নাককাটা তীহাকে দেখিয়া নাচিতে এবং গাহিতে লাগিল। 

রাজ! উপবেশন করিলে, তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাহার নাপিক। ছিন্ন 

হইয়াছিল এবং যে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, সেই মোহম্তকে ডাকিয়া 

বল। হইল, “মাজ আমাদের -দওয়ানকে নারায়ণ দর্শন করাইয়া! দিন”। 

মোহস্ত বলিল, “আচ্ছা” ! দশ ঘটিকার সময় এক ব্যক্তি দেওয়ানের নাকের 

নিষ্মে থালা! ধরিয়া তীক্ষ ছুরিকা ত্বারা তাহার নাসিকা ছেদন করিয় 

থালায় নিক্ষেপ করিল । দেওয়ানের নাক হইতে রক্তের ধান্বা ছুটিতে 
লাগিল। দেওয়ানের মুখ মলিন হইল। তখন সেই ধূর্ত দেওয়ানের কর্ণে 
মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিল, “আপনিও হাসিয়। সকলকে বলুন যে, আপনিও 

নারায়ণ দর্শন করিতেছেন। ছিন্ন নাসিকা ত আর ফিরিয়া পাইবেন ন1। 

তাহা না করিলে, আপনার বড়ই উপহাস হইবে; সকলে আপনার কথা 

লইয়। হাস্য করিবে” । সে এই বলিয়া চলিয়া! গেলে, দেওয়ান গামোছা। লইয়া 

নাসিক! চাপ! দ্রিলেন। রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নারায়ণ দেখিতে- 

ছেন কি না বলুন*। দেওয়ান রাজার কাণে কাঁণে বলিলেন, “কিছুই দেখিতেছি 
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না; এই ধূর্ত অনর্থক এক সহস্র মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে”। রাজ! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা কর্তব্য” ? তিনি বলিলেন, “ইহাদ্দিগকে 

ধৃত করিয়া! কঠোর দণ্ড দান করা এবং যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাধা 
কর্তব্য । আর যেছুর্বত্ব এপকল লোককে নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে গাধার 

গ্ীঠে চড়াইয়৷ নিতান্ত ছূর্দঘশাগ্রস্ত করিয়া বধ করা কর্তব্য” । যখন রাজা 
এবং দেওয়ান কাণে কাণে কথা বলিতেছিলেন, তখন ধূর্তগণ ভীত 
হইয়। পলায়ন করিতে উগ্ভত হইল; কিন্তু চতুর্দিক সৈগ্যবেষ্ঠিতি থাকায় 
পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। রাজা আদেশ দিলেন, এসকল লোককে 

ধৃত করিয়া “বেড়ী” দাও, এবং এই ছূর্বত্তের মুখে কালি মাখাইয়া ইহাকে 

গাধার পীঠে চড়াও । ইহার গলায় ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া ইহাকে সর্বত্র 
ঘুরাও। বালকের! ইহার উপর ধুলি-ভস্ম নিক্ষেপ করুক। ইহাকে চতুষ্পথের 

মোড়ে মোড়ে জুতার দ্বারা প্রহার করাও এবং কুকুরদ্ধারা দংশন করাইয়া 

বধ কর। তাহা ন। করিলে, অস্ভেরাও এইরূপ কুকন্ম করিতে ভয় পাইবে ন1”। 

এইরূপ করিবার পর «নাককাটা-সম্প্রদায়” বিলুপ্ত হুইল। বেদবিরোধিগণ 
এইরূপে পরস্থ হরণ করিতে অতিশয় চতুর । ইহাই সম্প্রদায়ীদিগের লীলা-খেল! । 

স্বামী নারায়ণের মতাবলম্বিগণও পরস্ম হরণ করে, ছলকপটতাপুরণ্ণ কাধ্য 

করে এবং বহু মূর্খকে মৃত্যুকালে এই বলিয়। বিভ্রান্ত করে,__“সহজানন্দ 
শ্থেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমাকে মুক্তিধামে লইয়৷ যাইবার জঙ্গ 
আসিয়াছেন ; তিনি প্রত্যহ এই মন্দিরে একবার করিয়া আসিয়া! থাকেন””। 

মেলার সময় পুজারীগণ মন্দিরের ভিতর থাকে। নীচে দোকান সাঁজাইয়। 

রাখা হয়। মন্দির হইতে দোকানে যাইবার একটি ছিজ্-পথ থাকে । কেহ 

নারিকেল সমর্পণ করিলে, উহ দোকানে নিক্ষেপ কর হয় অর্থাৎ এইরূপ 

একটি নারিকেল দ্িনের মধ্যে এক সহ বার বিক্রয় করা হয়। অন্থান্য 
সামগ্রীও এইরূপে বিক্রয় করা হয়। যে সাধু যে শ্রেণীর, তাহার 

দ্বার! তদ্রুপ কাধ্যই করান হইয়া থাকে। নাপিত হইলে নাপিতের, 

কুম্তকার হইলে কুস্তকারের, শিল্পী হইলে শ্ল্লীর, বণিক হইলে বণিকের 

এবং শুক্র হইলে শুগ্রের কার্য করান হইয়। থাকে । | 
ইহার। নিজেদের শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর (ট্যাক্স ) ধার্যা করিয়াছে 

এৰং প্রতারণ। স্বারা! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাক সঞ্চয় করিয়াছে ও করিভেছে। 
যেব্যক্তি গদ্দীতে বসে। সে গৃহস্থ হয়) রিবাহ করে এবং অলঙ্কারাদি পরিধান 
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করে। যখন কোন স্থানে প্রবেশোত্সব হয়, তখন গোকুলিয়াদিগের চ্যায 

গৌঁসাই ঠাকুর তাহার স্ত্রীর নামে পুজা-দামগ্রী লয়। ইহারা আপনাদিগকে 
“সৎসঙগী” এবং ভিন্ন মণাবলম্বীদিগকে “কুসঙ্গী” বলে। নাজর1 ছাড়! 

অপর কেহ যতই উত্তম, ধাশ্মিক এবং বিদ্বান হউন না কেন, ইহারা 
কাহারও সম্মন এবং সেবা কখনও করে না। কারণ, ইহাদের মতে 

ভিন্মমতাঁবলম্বীর সেবা গপাপজনক। ইহাদের সাধুর? প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকের 
মুখ দর্শন করে নল! কিন্তু গোপনে কি লীলা-খেল। করে তাহা! কে জানে? 
ইছাদের খ্যাতি সর্বত্র কমিয়াছে। স্থলবিশেষে সাধুদের পরস্ত্রীগমন 

প্রভৃতি লীলা-খেলাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধো কোন প্রধান 

ব্যক্তির স্ৃত্যু হইলে, তাহার ম্বতদেহ গুপ্ত কুপে নিক্ষেপ করিয়! রটাইয়া 

দেয় যে, “অমুক সাধু দেহে বৈকুণ্টে চলিয়া গিয়াছেন। সহজানন্দ 
আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই বলিয়া অনেক 

প্রার্থনা করিলাম--“ভগবান্ ! ইহাকে লইয়া যাইবেন না; কারণ, এই 
মহাত্বা এস্থানে থাকিলেই ভাল হয়। সহজানন্দ বলিলেন, “না, এখন 

বৈকুঠে ইছার বিশেষ প্রয়োজন আছে; তজ্জন্য ইহাকে লইয়া 
যাইতেছি”। আমরা স্বচক্ষে সহজানন্দকে দেখিয়াছি; তাহার বিমান 
দেখিয়াছি । তিনি মুমূর্ুর্দগকে বিমানে করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে 
উদ্ধে লইয়। গেলেন” । যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের 

আশা থাকে না, তখন দে বলে, “মামি কাল রাত্রে বৈকুষ্ণে গমন করিব» । 
শুন। যায় যে, যদ্দি সেই রাত্রিতে তাহার মৃত্যু ন। হয় এবং সে মুচ্ছিত অবস্থায় 
থাকে, তবে তাহাকেও কুপে নিক্ষেপ কর! হয়। এইরূপ করিবার কারণ সম্ভবতঃ 
এই যে, সেই রাত্রিতে নিক্ষেপ করা না হইলে, তাহাকে মিথাবাদী হইতে 

হয়। সেইরূপ কোন গোকুলিয়। গৌসাইয়ের স্বৃত্যু হইলে, তাহার চেলারা 

বলে, “গৌসাই.ঠাকুর লীলা-বিস্তার করিয়া গিয়াছেন” । হ্বামী নারায়ণ মতাবলম্ী 
এবং গৌসাইদিগের মন্ত্র একই, যথা শ্রীকৃষঃ শরণং মম” । এই মন্ত্রের 

অর্থ করা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত 

হুইয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ, শ্রীকৃষ আমার শরণাগত' শরণপ্রাপ্ত, এইরূপও 

হইতে পারে। এসকল সম্প্রপায় মূখতাবশতঃ অর্থহীন শাস্ত্রবিরদ্ধ রাক্য 

রচনা করে, কারণ ইছাদের কিছুমাত্র বিদ্যা নাই। 
(প্রশ্থ)--মাধব মত তল ত? (উত্তর.)--মাধ্বমতাবলম্বিগগও অপর 
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মতাবলম্ীদ্দিগের হ্যায় । ইহারাও চক্রাঙ্থিত হুইয়। থাকে । ইহাদের ও চক্রণান্কিতদের 

মধ্যে এই পার্থক্য--রামানুজী মাত্র একবার চক্রাক্থিত হয় কিন্তু মাধব প্রতি বর্ষে 

একবার করিয়! চক্রান্কিত হয়। চক্রান্কিতগণ ললাটে পীতবর্ণ রেখা! এবং মাধবগণ 

কৃষ্ণবর্ণ রেখ। অঙ্কিত করে। জনৈক মাধব পণ্ডিতের সহিত কোন এক মহাত্মা 
শান্ত্রবিচার হুইয়াছিল। (মহাত্মা )-_তুমি এই কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক 

ধারণ করিয়াছ কেন? (শান্ত্রী)--এসকল ধারণ করাতে আমি বৈকুণ্ে 
যাইব । আর শ্রীকৃ্চের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া আমরা কৃষ্ণৰর্ণ তিলক 

ধারণ করিয়া থাকি। (মহাত্সা।)-যর্দি কৃঞ্ফরেখ এবং তিলক ধারণ 

করিলে বৈকুণ্ে যাওয়া যায়, তবে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলে কোথায় 
যাওয়া যাইবে? তবে কি বৈকুণ্ঠও অতিক্রম করা যাইবে? যদি শ্রীকষের 
শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তবে তোমারও সমস্ত শরীর কৃষ্জবণ কর, তাহ। হইলে 

শ্রীক্চের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য হইতে পারে । অতএব মাধব মতও পূর্বেরাক্ত 
মত সমুহের সদৃশ । 

(প্রশ্ন) লিঙ্গাঙ্কিত মত কিরূপ? (উত্তর )--লিঙ্গাক্কিতগণ চক্রাঙ্কিত 

দিগের ম্যায়। চক্রাঙ্কিতগণ চক্রদ্বারা চিহ্নিত হয় এবং লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি 
ত্বারা চিহ্িত হইয়া থাকে। চচ্ঞান্কিতগণ যেষন নারায়ণ ব্যতীত 
অপর কাহাকেও মানে না, তাহারাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত অপর 

কাহাকেও মানে না। লিঙ্গাঙ্কিতদিগের বিশেষত্ব এইযে তাহারা একটি 

প্রস্তর নিন্মিত শিবলিঙ্গকে স্বর্ণ অথবা! রৌপামণ্ডিত করিয়া গলদেশে সংলগ্ন 
রাখে এবং জলপান করিবার সময় সেই লিঙ্গকে দেখাইয়। পান করে। 

তাহাদের মন্ত্রও শৈবদিগের মন্ত্র সদৃশ । 

ব্রাহ্মমমাজ ও প্রার্থন। সমাজের দোষ-&ু৭ বর্ণন ॥ 

(প্রশ্ন )-_ত্রাহ্মলমাঞজ এবং প্রার্থনামমাজ ভাল কিনা? (উত্তর )--কোন 
কোন বিষয়ে ভাল এবং বন্ছু বিষয়ে মন্দ। (প্রশ্ন )--আ্রাঙ্মসমাজ এবং প্রার্থনা 
সমাজ সর্ববপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম। (উত্তর )-- 

সর্বাংশে উত্তম নহে; কারণ, বেদব্্ঠাহীন লোকর্দিগের কল্পনা সর্ব! সত্য 
কিরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ অল্লসংখ্যক লোককে 

খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; পাষাণাদি মুষ্ঠির পুজাও 
রুতর পরিমাণে দুর করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ভস্ভান্য গ্ষলীক গ্রন্থজাল 
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হইতেও কিয় পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। এ সকল ভাল কথা । (১) কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে শ্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত বিরল। ইহারা থুষ্টান-আচার অনেক 

গ্রহণ করিয়াছেন); পানভোজন এবং বিবাহার্দির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন । 

(২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পুর্ববপুরুষদ্দিগের গৌরব কর! ত দূরে থাকুক, 

বরং তশপরিবর্তে শতমুখে নিন্দা করিয়া! থাকেন। তীহার1 বস্তায় ইংরেজ 

প্রভৃতি খুষ্টানদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়! থাকেন কিন্তু ব্রক্মাদি মহধিদিগের 
নামও উল্লেধ করেন না। প্রত্যুত তীহার! বলেন যে, স্ৃপ্তিতে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ 
ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান হয় নাই; আধ্যাবর্তবাসিগণ চিরকাল মূর্খ ছিলেন 
এবং তাহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই। (৩) তাহার বেদার্দির প্রশংসা 

করা ত দুরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাস্ধুখ হন না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় 
পুস্তকে দাধুপ্দিগের গণনায় “ঈশা”, “মূসা” “মহম্মদ “নানক” এবং 
“চৈতন্য” লিখিত আছে। কোন খষি মহধির নামও নাই। এতদ্দ্ার! 
জানা যায় যে, ফাহাদের নাম লিখিত আছে, ইহারা তাহার্দেরই মতানুযায়ী। 

যদিও উক্ত সমাজের সভ্যগণ আধ্যাবর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই 

অন্নজল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা পিতামহের 
পন্থ। পরিত্যাগ করিয়া! বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন 

এবং এতদেশীয় সংস্কৃত বিষ্ভায় অনভিজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে বিদ্বান 
বলিয়! প্রকাশ করেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণগ্ডত্যাভিমানী হইয়া 
সহসা মতবিশেষ প্রচার কর। কিরূপে স্থায়ী উন্নতিবিধায়ক কাধ্য হইতে পারে ? 

(৪) তীহার। ইংরেজ, যবন এবং অন্ত/জ প্রভৃতির সহিতও পাঁনভোজন 

সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। তাহারা সম্ভবতঃ বুঝিয়া থাকিবেন 

যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়। দিলেই তাহাদের 

এবং তাহাদের দেশের সংক্ষার হইবে। কিন্তু এসকল কার্্যদ্বার সংস্কারের 

পরিবর্থে বিকারই ঘটিয়। থাকে। (৫)--( প্রশ্ন )-জাতিভেদ জীশ্বর কৃত 

না মনুষ্যকৃত ? জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত ছুইই | (প্রশ্ন )-_ঈশ্বরকৃতই 

বা কিরূপ, মন্ুষ্যকৃতই বা কিরূপ? (উত্তর) মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ 
এবং জলচর প্রভৃতি জাতি পরমেশ্বরকৃত। যেমন পশুর মধ্যে গো, অশ্ব 
এবং হৃম্তী প্রভৃতি; বৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, বট এবং আস্ত প্রভৃতি; পক্ষীর 

মধ্যে হংস, কাক এবং বক প্রভৃতি এবং জলঙ্ন্তর মধ্যে মতস্য, কুম্তীর 

প্রসৃতি--এইরূপ জাতিভেদ আছে, সেইরূপ মন্ুহোর মধ্যে আক্ষণ, ক্ষত্রিয়, 
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বৈশ্য, শুঞ্জ এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত। পরস্ত মন্তৃত্তের মধ্যে ব্রাক্ষণ 

প্রভৃতি জাতি সামান্থ নহে, কিন্তু সামান্থ বিশেষাত্বক রূপে পরিগণিত। 

পূর্বেব বণাশ্রন ব্যবস্থ।! প্রসঙ্গে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ গুণ-কর্ম্ম 

স্বভাব ত্বারাই বণ ব্যবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গুণ-কর্্ম-স্বভাব 

অনুষায়ী ক্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা এ৭ং শুদ্রাদ্ি বর্ণের পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থ। 
অবলম্বন কর! রাজ। এনং খিদ্বান্দিগের কর্তব্য । ইহাই মনুষ্যকৃত। আহার্যযভেদও 

ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত। সিংহ মাংসাহারী, কিন্তু গগ্ার, মহিষ প্রভৃতি 

তৃণভোজী। এই ব্যনস্থা ঈশ্বরকৃত, কিন্তু দেশ-কাল-বস্ত তেদে আহার্যযভেদ 

মনুষ্তকৃত। (প্রশ্ন )_ দেখুন! যুরোগীয়গণ বুট জুতা, কোট, পেপ্টলুন 

পরিধান করেন এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করেন; তজ্জগ্ত তীাহার। 

উন্নতির পথে অগ্রসর হুইতেছেন। ( উত্তর)--ইহা আপনাদের ভুল, কারণ 

মুদলমান এবং অন্ত্যক্পগণের নকলের হস্তে ভোজন করা সম্বেও উপ্নতি হয় না 

কেন? যুরোগীরদিগের মধো বাল্যবিবাহ নাই; বালক-খলিকাপ্দের মধ্যে 
খিদ্ভা ও স্ৃশিক্ষার প্রচলন আছে । তাহাদের মধ্যে হ্বয়ংবর বিবাহ প্রচলিত আছে, 

তাহার। অসহলোকের উপদেশ গ্রহণ করেন না; বিদ্বান হইয়। তাহারা 

যাহার তাহার ভ্রান্ত মতে জাবন্ধ হন না; সনাস্থলে সকলে পরম্পর 

বিচার পুর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া তাহ! সম্পাদন করেন; হ্বঙ্জাতির 

উন্নতির জন্য দেহ-মন-ধন নিয়োজিত করেন এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়! 

সর্ব্বদ। উদ্যোগ করিতে থাকেন। দেখুন! তাহার! আদালত এবং কাধ্যালয়ে 

্বদেণনিন্মিত জুতা লইয়া যাইতে অনুমতি করেন, কিন্তু এতদেন্ীয় ভুত] 
লইয়। যাইতে দেন না। এতদ্দারা বুঝিয়1! লইবেন যে, তাহারা স্বদেশ নির্মিত 
জুষ্ঠার যত দুর সম্মান করেন, ভিন্ন দেশীয় মনুস্যেরও ততদূর সম্মান করেন না। 
দেখুন! একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, যুরোগীয়গণ এদেশে আসিয়াছেন। 

কিন্তু, তাহারা ব্বন্দেশে যেরূপ মোট! বন্দি পরিধান করিতেন, আজ পর্য্যন্ত 

সেইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিতেছেন। তাহার! স্বদেশের রীতি নীতি পরিত্যাগ 

করেন নাই; কিন্তু মাপনার1 অনেকে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছেন। এই হেতু 

আপনার নিবর্বাধ, আর তাহার! বুদ্ধিমান বলিয়! বিবেচিত হন। অনুকরণ 

কর1 কোন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। তীহারা যে কোনও কার্ষ্যে নিযুক্ত হন, তাহা 
যখোচিত সম্পার্দন করেন) সর্ববদ। আজ্ঞানুবত্তী থাকেন এবং বাণিক্গ্যাছিতে 

. শ্বদেশবাসীদিগের সহাল্নতা করেন। এসকল উত্তম গুণ ও কর্ণ স্বা। তাহাদের 
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উন্নতি হয়। তারা বুট জুতা, কোট, পেন্টলুন পরিধান; হোটেলে পান 
তোঞ্জনাদি সাধারণ ও গঠিত কাধ্য দ্বারা উন্নত হন নাই। যুরোপীয়দিগের 
মধ্যেও জাতিভেদ আছে। দেখুন! যে কোন উচ্চপদস্থ ও উচ্চাধিকারী 
রুরোপীয়ই হউন না কেন, তিনি যদি ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন মতাবলম্বীর 

কন্ঠাকে বিবাহ করেন, অথব। যদ্দি কোন যুরোগীয়ের কন্যার সহিত কোন 
ভিন্নদেশগীয় পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তত্ক্ষণা্ড অন্যের! তীহাদ্দের সহিত 
নিমন্ত্রণ, সহভোজন এবং বিবাহাদির সম্বদ্ধ বন্ধ করে। ইহা জাতিভেদ নহে, 
তবে কি? আপনার! সরলপ্রকৃতি ; তাই আপনাদিগকে এই বলিয়৷ বিস্্রাস্ত 

কর! হয় যে, তাছাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। মাপনারাও মূর্খতাবশতঃ তাহা! 
বিশ্বাম করেন। ্ 

জতএব যাহা! কিছু করিতে হইবে, তাহা বিবেচন! পূর্বক করা উচিত, 
যেন পরে অনুতাপ করিতে না হয়। দেখুন! রোগীর জন্যই চিকিশুসক এবং 
ওধধের প্রয়োজন, নীরোগের জন নহে। ধাঁছার। বিদ্বান ষ্ঠাহার নীরোগ; 

ধাহারা বিষ্তাহীন তাহার অবিস্ভারোগগ্রন্ত। সেই রোগ দূর করিবার জন্য 
সত্য বিদ্ধা এবং সত্যেপদেশের প্রয়োজন । এতদ্েবীয়দিগের রোগ এই যে, 

তাহারা অবিষ্ভাবশতঃ মনে করে যে, পান-ভোজন ত্বার।ই ধন্ম থাকে এবং 

যাল্স। কাহাকেও পান ভোজন বিষয়ে অনাচার করিতে দেখিলে তাহারা বলে যে, 

ধর্দজষ্ট হইয়। গিয়াছে । কেহ তাহার কথ! শুনে না, তাহার নিকট বসে ন। এবং 
তাহাকে নিকটে বসিভেও দেয় না। 

এখন বল্পুন, আপনাদের বিভ্। কি স্বার্থের অন্য না পরার্থের জন্য ? 
যদি আপনাদের বিদ্ধ দ্বার এ সব অবিগ্ঠাগ্রস্ত লোকেরা লাতবান হয়, 
তনেই তাহ পরমার্থ। যদ্দি বলেন, “তাহার গ্রহণ করে না, আমর 

কি করিব”? ইহা আপনাদের দোষ, তাহাদের নহে। কারণ আপনারা 

সদাচারী হইলে তাহার! আপনাদের সংসর্গে আসিয়া উপকৃত হইত। কিন্তু 
আপনার সহত্র লোকের হিত তুচ্ছ করিয়া শুধু নিজেরা ন্বখভোগ করিয়াছেন। 

ইহ। আপনাদের গুরুতর অপরাধ । কারণ পরের হিতসাধনকে ধর্পা এবং 

পরের অনিষ্ট লাধনকে অধর্দ বলে। অতএব অজ্ঞদিগকে হুঃখসাগর হইতে 

পার করিবার জগ্য বিদ্বান্দিগের পক্ষে যথাযোগ্য আচরণ দ্বারা নৌকাম্বরূপ 
হওয়া কর্তব্য । সর্ব! মূর্থের স্তায় কার্য করা উচিত নহে; কিন্তু বাহাতে 
প্রত্যহ তাহাদের এবং আপনাদের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহাই করা বর্তব্য। 

৫৫ 
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(প্রশ্ন )_-আমরা! কোন পুস্তককে ঈশ্বরকৃত অথবা সর্ববাংশে সত্য বলিয়। 
স্বীকার করি না, কারণ মানব-বুদ্ধি অদ্রান্ত নহে। অতত্রব মনুষ্য প্রণীত সমস্ত 
্রস্থই ভ্রান্ত। এই জন্ত আমর! সকল গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ এবং অসত্য বর্জন 
করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ অথবা যে কোন গ্রস্থই হউক না৷ কেন, সর্বত্র 
সত্যই মামাদের পক্ষে গ্রহণীয়, কোন গ্রস্থের অসত্য গ্রহণীয় নহে । ( উত্তর )--. 
যে যুক্তির দ্বারা আপনারা স্ত্গ্রাহী হইতে ইচ্ছ! করিতেছেন, তাহাই আপনা'- 
দিগকে অনত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন করিতেছে । কারণ যখন কোন মনুষ্যই অস্রান্ত 
নহে, তখন আপনারাও মনুস্ত বলিয়া ভ্রান্ত। মনুষ্ের বাক্য সর্ববাংশে প্রমাণ 
নহে, ৃতরাং আপনাদের বাক্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনাদের বাক্য 
সর্ব! বিশ্বাস কর! উচিত নয় বরং তাহা বিষাক্ত অন্নের হ্যায় পরিত্যাজ্য । 
অতএব আপনাদের রচিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলি কাহারও পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ 
গৃহীত হইতে পারে না। ন্চতুর্ব্ষেদী মহাশয় ষড়ুবেদী হইতে গিয়া নিজের 
হুইবেদ হারাইয়! ছ্বিবেদী হইয়! পড়িলেন”। অপর সকলের স্যার আপনারাও 
সর্ববঙ্ধ নহেন। সময় বিশেষে হয়ত আপনারাও ভ্রমবশতঃ অসত্য গ্রহণ 
এবং সত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইঙ্গন্ত আমাদের ন্যায় অল্লজ্ঞ- 
দিগের পক্ষে পরমাত্সার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ কর! কর্তব্য । বেদ বিষয়ক 
ব্যাখ্যানে যেরূপ লিখিয়া আসিয়াছি, আপনাদের সেরূপ স্বীকার করা 
উচিত? নতুবা প্বতো ভ্র্টস্ততে। ভ্রহঃ” হইতে হইবে। যেহেতু বেদে সকল 
পত্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে অসত্যের লেশমান্র নাই, অতএব বেদ গ্রহণ 
সম্বন্ধে সশর করা কেবল নিজের ও পরের অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই 
আধ্যাবর্তবাসিগণ আপনাদিগকে তাহাদের মিজের বলিয়া মনে করেন না এবং 
আপনারাও আর্ধ্যাবর্তের উন্নতির কারণ হইতে পারেন নাই। আপনারা যেন 
সব ঘরের ভিক্ষুক প্রতিপন্ন হইয়া মনে করিয়াছেন, আমর! এইরূপে নিজেদের এবং 
অপর সকলের হিতসাধন করিব” কিন্তু তাহা! করিতে পারিবেন না। কোন 
সন্তানের মাতাপিত! সংসারের সকল সন্তানের পাঁলন-ভার গ্রহণ করিলে 
সকলের পালন ত অপম্তব হয়ই, অধিকন্তু নিজ সন্তানও বিন হয়) 
আপনাদের সেই অবস্থা। ভাল, বেদাদি সত্যশান্্র সমূহ শ্বীকার না করিষধা 
আপনার! কি কখনও আপনাদের বাক্যের নত্যতা এবং অনত্যত! পরীক্ষা করিয়া 
আধ্যাবর্তের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন? এ দেশের বে রোগ হইয়াছে, 
তাহার ওষধ আপনাদের নিকট নাই। মুরোগীয়গণ আপনাদের অপেক্ষা রাখেন 
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না এবং আর্ধ্যাবর্তবাসিগণ আপনাদ্দিগকে ভিন্ন মতাবলম্বীর সদৃশ মনে করেন। 

এখনও যদ্দি আপনার) বুঝিয়! বেদাদি শাস্ত্র মান্থ করেন এবং তদ্বার। দেশের 
উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন, তবেই আপনাদের কল্যাণ হইবে । আপনারা বলেন 

যে, সমস্ত সত্য পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে পরমেশ্বর 

কর্তৃক খষিদিগের আত্মায় প্রকাশিত সত্যস্বূপ বেদকে মানেন না কেন? 
ভবন না মানিবার কারণ এই যে, আপনারা বেদ পাঠ করেন নাই, 
পাঠ করিবার ইচ্ছাও করেন না। তাহা হইলে আপনাদের বেদোক্ত জ্ঞান 
কিরূপে হইতে পারে? 

(৬) খ্রীষ্টান এবং মুসলমানিগের ম্যায় আপনারাও উপাদান কারণ 

ব্যতীত জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে করেন। 

স্্তির উৎপত্তি এবং জীব ও ঈশ্বর বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার উত্তর ভ্রহ্টব্য। 
কারণ ব্যতীত কার্য হওয়া এবং উৎপন্ন বস্তুর নাশ ন। হওয়াও সর্ববথ। অসন্তব। 

(৭) আপনাদের ইহাও একটি দোষ যে, আপনার! বিশ্বাস করেন যে 

অনুতাপ এবং প্রার্থনা দ্বারা পাপের নিবৃত্তি হয়। এই বিশ্বাস বশতঃ জগতে 

পাপ অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। পৌরাণিকগণ তীর্ঘযাত্রাদি দ্বার; জৈনগণ 
নবকার মন্ত্রঙ্প এবং তীর্থাদি দ্বারা; থ্রীষ্টানগণ খ্ত্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা এবং 
মুদলমানগণ “তোব1, ভোব” শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ভোগ ব্যতীত পাপ মোচন হয় 
বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে পাপ হইতে ভয়ের পরিবর্তে পাপে অধিক 

প্রবৃত্তি জন্মে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনা! সমাজের সভ্যগণ পৌরাগিক 
প্রস্ভাতির সদৃশ । তাহারা যদি বেদ মানিতেন তাহা হইলে ভোগ ব্যতীত পাপ- 
পুণ্যের নিবৃত্তি হয় না জানিয়া সর্বদা পাপ হইতে ভীত এবং ধর্মে প্রবৃত্ত 
থাকিতেন। ভোগ ব্যশীত নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া 
থাকেন। (৮) আপনার! জীবের অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন ; তাহা কখনও 

হইতে পারে না। কারণ সীম জীবের গুণ-কর্ম-স্যভারের কলও নিশ্চয়ই 

সসীম। (প্রশ্ন )--যেহেতু পরমেশ্বর দয়ালু অতএব তিনি সসীম কর্দেরও 
অসীম ফল দান করিতে পারেন। ( উত্তর )--তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্যায়- 

কারিত। নষ্ট হইবে এবং কেহই সৎকর্ট্দে উন্নত হইবে না; কারণ পরমেশ্বর 
অল্প সৎকর্দেরও অনস্ত ফল দান করিবেন এবং পাঁপ যতই গুরুতর হউক 

না কেন, অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বার তাহা দূরীভূত হইবে । এরূপ বিশ্বান বশতঃ 
ধর্মহানি এবং অধর্ম বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । (প্রশ্ন )--আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে 
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বেদ অপেক্ষাও শ্রেঠ মনে করি? নৈমিত্তিক জ্ঞানকে সেরূপ মনে করি ন1। 
পরমেশ্বর প্রদত্ত শ্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের না থাকিলে, বেদের অধ্যয়ন- 

অধ্যাপন, অর্থবোধ এবং অর্থব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই নিমিত্ত 
আমাদের মত অতি উত্তম। (উত্তর )--মাপনাদের একথা নিরর্থক; কারণ 

প্রদত্ত জ্ঞান স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজাত জ্ঞীনই স্বাভাবিক। ইছার 
হবাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে স্থাাবিক জ্ঞানের দ্বার কেহ উন্নতিও 
করিতে পারে ন1। স্বাভাবিক জ্ঞান থাক সন্বেও বন্য মনুষ্যগণ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে না কেন? নেমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখুন | 
আপনারা এবং আমর! বাল্যকালে কর্তব্যাকর্তব্য এবং ধর্ম্মাধন্ম কিছুই যথার্থরূপে 
জানিতাম না। বিদ্ধান্দ্বিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই তাহা বুঝিতে আরম্ত 

করিলাম। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর! যুক্তি সঙ্গত 
নছে। (৯)- আপনার! যে পুর্ববজল্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করেন না তাহা 
খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। পুন্জান্ম 
ব্যাখ্যা-প্রনঙ্গে ইহার যে উত্তর দেওয়! হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঞা 
হউক, এইমাত্র বুঝিয়া! রাখুন যে, জীব শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য; জীবের কর্্দও 
প্রবাহরূপে নিত্য । কর্ম কন্্রীর সম্বন্ধ নিত্য। জীব কি কোন স্থানে নি্ষণ্ম| 
হুইয়! বসিয়াছিল, অথবা থাকিবে ? আপনাদের মতানুসারে পরমেশ্বরও ন্দিশ্মা 
হইয়| পড়েন। পূর্ববজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার ন! করিলে, কৃতহানি, অকৃতাভ্য।গম, 
নৈর্ঘণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে ঘটে। কারণ জন্ম ব্যতীত পাপ-পুণ্যের 
ফুলদ্ডোগ হইতে পারে না। অপরের যেরূপ স্থখ ছুঃখ এবং লাভ ক্ষতি 

করা হইয়াছে। তদনুসারে ফলভোগ শরীর ধারণ ব্যতীত হইতে পারে না। 

পুর্বজন্ের পাপ-পুণ্য ব্যতীত ইহজদ্মে হৃখ-ছঃখের প্রাপ্তি কিরূপে বস্তবপর 

হইতে পারে? এমকল পুর্ববজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে না! হইলে পরমেশ্বর 

অন্যার়কারী_ হইয়া! পড়েন । ভোগব্যতীত কর্ম্মল যেন বিনষ্ট হইবে। এই বিমিত্ত 

জাপনাদ্ধের একথাও যুক্তি সঙ্গত নছে। (১*)--আর একটি কথা, পরমেশ্বর 
ব্যতীত দিব্যগুপবিশিঞ্ট পদার্থলমূহ এবং বিদ্বান্দ্দিগকে দেবতা বলিয়া স্বীকার 
না করাও সঙ্গত নহে। কারণ, পরমেশ্বর মহাদেব? অগ্যাদেব না থাকিলে 

তাহাকে মহাদেব কিরূপে বলা ধাইতে পারে? দেবগণের অঙ্গিপতি বলিয়াই 

ভীহার নাম মহাদেব। (১১)--অম্িহোভ্রাদি পরহিতকয় কার্ধ্যলমূহকে বর্তবা- 
বুলিয়া মনে না করাও সঙ্গত নহে। (১২)--খবি মহযিকুত উপকার 
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স্বীকার দা করিয়া, যীশু প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত হওয়াও লঙ্গত নছে। 

(১৩)--কারণ-বিস্তা বেদ ব্যতীত অন্য কাধ্য-বিষ্ভতার উৎপত্তি স্বীকার 
কর সর্বথ। অসভ্ভব। (১৪)--বিস্তার চিহ্ৃস্বরূপ যজ্ঞোপবীতকে এবং 
শিখাকে পরিত্যাগ করিয়া মুলমান এবং স্ত্রীষ্টানের স্যার হওয়া বৃথা । যখন 
পেপ্টলুন প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন এবং পদক পাইবার ইচ্ছাও 
করিতেছেন তখন যজ্ঞোপবীত প্রসভৃতি কি নিতান্ত ভারী হইয়া গিয়াছে? 
(১৫ )স্পত্র্ধ। হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালে আধ্যাবর্ষে অনেকে 
বিদ্বান হইয়াছেন। তাহাদের প্রশংসা না! করিয়া যুরোপীয়দিগের প্রশংসার 
রত থাক পক্ষপাত এবং তোষামোদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 
(১৬)--বীজাহুরের স্কায় জড় ও চেতনের সংযোগে জীবের উৎপত্তি মানা, 
উৎ্পপত্তির পৃর্রষে জীবতত্বেরে অভাব মান! এবং উৎপন্ন বস্তর বিনাশ না 
হওয়া পুর্বধাপর বিরুদ্ধ । উৎপত্তির পুর্বেধে চেতন এবং জড় না থাকিলে 
জীব কোথা হইতে আসিল এবং কিসের সহিত সংযুক্ত হইল? জীব এবং 
জড় উভয়কেই সনাতন বলিয়। হ্বীকার করিলে সত্য কিন্ত স্যগ্তির পুর্বে 
ঈশ্বর ব্যতীত অন্ক কোন তত্বের অস্তিত্ব না থাকিলে আপনাদের পক্ষও 

ব্যর্থ হইয়া যাইবে । অতএব যদ্দি উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! 

হইলে “আর্্যসমাঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আচরণ 

করা স্বীকার করুন? নতুবা কিছুই লাভ হইবে না। যে দেশের সামগ্রী- 
দ্বারা আপনাদের শরীর নিশ্মিত হইয়াছে, এখনও প্রতিপালিত হইতেছে এবং 
ভবিষ্ততেও হইবে, সকলে মিলিয়া দেহ, মন এবং ধন দ্বারা শ্রীতিসহকারে 

তাগার উন্নতিসাধন কর! আপনাদের এবং আমাদের একান্ত কর্তব্য । আর্ধ্য- 

অনাজের দ্বারা আর্য্যাবর্তের উন্নতি যেরূপ সম্ভব অন্য দ্বার সেইরূপ সম্ভন্পর 

নছে। যর্দি এই সমাজের যথোচিত সহায়5 করেন, তাহা হইলে খুব 

উদ্তম কর্ম করা হইবে, কারণ সমাঞ্জের উন্নতিসাধন সমষ্টির কাধ্য, ব্যক্তি" 
বিশেষেয় নছে। 

. (পর্ন )--আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিভেছেন ; কিন্তু স্ব -ধর্ছে 
সকলেই উত্তম? শ্বৃতরাং কাহারও খণ্ডন করা উচিত নছে। বন্দি খগুন 

কয়েন, ভবে আপনি ইহাদের অপেক্ষা বিশেষ কি বলিতেছেন ? বি বিশেষ 

কিছু বলিতেছেন, ভবে কি জাপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আপনার সমকক্ষ 
ফেহ কখনও ছিল না রা নাই? আপনার এইরূপ অহঙ্কার করা .উচিত 
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নছে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট অথব। 
পরস্পর সমকক্ষ রহিয়াছে । ন্ুতরাং কাহারও গর্ব কর! উচিত নছে। 

(উত্তর )-ধর্্ম কি সকলের জন্য এক না অনেকশ যদি বলেন অনেক; 
তবে একটি অপরটির বিরুদ্ধ না অবিরুদ্ধ? যদ্দি বলেন বিরুদ্ধ, তবে 
ধর্ম এক ব্যতীত ছুই হইতে পারে না। যদ্দি বলেন অবিরুদ্ধ, তবে 
পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম থাক বৃথা। অতএব ধর ও অধন্শী একই, অনেক নছে। 
আমি ইহাই বিশেষ বলিতেছি যে, যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের 

উপদ্েষ্টাদিগকে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহন্সের কম হইবে ন1। 
কিন্তু এদকল সম্প্রদায় চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা £__“পুরাণী 
( পৌরাণিক ), পকিরাণী” (গ্রীর্টাীন ), প্জৈন” এবং “কুরাণী” ( মুসলমান )। 
সমস্ত সম্প্রদায় এই চারিটিরই অন্তর্গত । যদ্দি কোন রাজ! ইছাদিগকে এক 

সভায় সম্মিলিত করেন, তাহা! হইলে কেহ জিজ্ঞান্থু হইয়া প্রথমে বামমার্গীকে 
নিজ্ঞাসা করিবে, “মহাশয়! আমি আজ পর্যস্ত কোন গুরু অথবা কোন 

ধন্ম স্বীকার করি নাই। বলুন! সকল ধর্পের মধো কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ? 
যে ধরন শ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্মই গ্রহণ করিব”। 

( বামমার্গী )--আমাদের । (জিজ্ঞান্ু )-_এই নয় শত নিরানববইটি কিরূপ? 
( বামমার্গী )--সকলেই মিথ্যাবাদী এবং নরকগামী; কারণ, «কৌলাত পরতরং 
নহি*, এই বাক্যের প্রমাণ-অনুসারে কোন ধর্মই আমাদের ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
নছে। (জিজ্ঞাস )--আপনাদের ধন্ন কি? ( বামমার্গী )--ভগবতীকে মানা, 

মমাংসার্দি পঞ্চ মকার সেবন এবং রুগ্রবামল প্রভৃতি চৌবষ্র তগ্র মান! 
ইত্যাদ্ি। যঙ্ধি তুমি মুক্তি কামনা! কর তবে আমাদের চেল৷ হইয়া পড়। 
(জিজ্ঞান্থ )-_-আচ্ছা, অন্য মহাত্মাদদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাস! 

করিয়া আমি; তগপর আমার বাহার প্রতি শ্রদ্ধ।! এবং প্রীতি হইবে, 

তাহারই চেল! হুইব। ( বামমার্গা )--ওহে ! কেন ভ্রমে পড়িয়াছ ? এনকল 

লোক তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়৷ তাহাদের জালে আবদ্ধ করিরে। কাহারও 
নিকট যাইও না। আমাদেরই শরণাগত হও) নতুবা অনুতাপ করিতে হইবে 
দেখ! আমাদের মতে ভোগ এবং মোক্ষ ছুইই আছে। ( দিজ্ঞান্ )-্লাচ্ছা, 

দেখিয়া ত আসি। তিনি অগ্রসর হইয়া. *শৈবের” নিকট উপস্থিত হইয়া 

জিজ্ঞাস কাঁরলেন। তিনিও সেইরূপ উত্তর দিলেন, বিশেষ এতটুকু বলিলেন 
যে, শিবগৃজা, রুতজ্বাক্ষ ও ভশ্মাধারণ এবং লিঙ্গার্চন ব্যতীত কখনও মুক্তি হয় 
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না। জিজ্ঞান্থ তাহার নিকট হইতে প্নবীন-বেদাস্তীর নিকট গমন করিলেন। 
(লিজ্ঞান্থ )--মহাশন়্ ! বলুন, আপনার ধর্ম কি? ( বেদাস্তী )-_-মামি ধর্্দাধন্ম 
কিছুই মানি ন। আমিই সাক্ষাড ব্রন্ম। আমাতে ধন্মাধর্দ কোথায়? এই 
জগৎ সবই মিথ্যা। বর্দি জ্ঞানী এবং শুদ্ধব-চেতন হইতে ইচ্ছা করেন, তবে 

নি্গকে ব্রহ্ম স্বীকার এবং জীপভাব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মুক্ত হউন। 

( জিজ্ঞাস )--যদি আপনি ব্রহ্ম "এবং নিত্য মুক্ত হন, তবে আপনার মধ্যে 
তন্মের " গুণ কন্ম স্বভাব নাই কেন? এবং শরীরে আবদ্ধ কেন? 

( বেদাস্তী )--আপনি শরীর দেখিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনি ভ্রান্ত; আমি 

ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই দ্বেখিতেছি না। (জিজ্ঞান্থ)--দ্রটা আপনি 
কে? কাছাকে দেখিতেছেন ? (বেদান্ত্রী) স্রষ্টা ব্রক্ম; ব্রহ্ম ব্রহ্মকেই 
দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাস )--ব্রহ্ম কি ছুই? (বেদাস্তী )--না, ব্রক্ধ 

নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন। (জিজ্ঞানু)--কেহ কি নিজেই নিজের 

ক্ষদ্ধে আরোহণ করিতে পারে? আপনার কথ! কিছুই নহে; ইহা কেবল 
উন্মাদের প্রলাপ মাত্র । 

গিজ্ঞান্থ পরে দৈনের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও 
সেইরূপ বলিলেন। কিন্তু বিশেষ এইমাত্র বলিলেন যে, জিনধন্ম ব্যতীত 

অপর সকল ধর্মই মিথা। জগতের কর্তা অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। জগৎ 

অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনই আছে; পরেও তেমনি থাকিবে । তুমি 

আমার চেলা হইয়া পড়। কারণ আমি “পমাকৃত্বী” অর্থাত সর্ক্বোতোভাবে 

উত্তম এবং সমস্ত উত্তম কথা মানি। জৈনপন্থী ব্যতীত সমস্ত “মিথ্যাত্বী*। 
জিজ্ঞান্ন অগ্রসর হইয়া! শ্রীষটীনকে জিজ্ঞালা৷ করিলে তিনিও বামমার্গীর শ্যায় 
প্রশ্নোত্তর করিলেন; বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, “সকল মনুষ্যই পাপী, 
নিজ শক্তিবলে পাপ দুরীভূত হয় না। যীশুত্বীষ্টে বিশ্বান ব্যতীত কেহ পবিত্র 
হইয়| মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যীশু সকলের প্রায়শ্চিত্তের জগ্থা স্বীয় জীবন 

বিসর্জন করিরা দয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি আমার চেল] হইয়া পড়” । 
জিজ্ঞান্থ তাহা শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট গমন করিলে তীহার সহিতও 

পূর্বেোক্তরূপ কথোপকথন হইল। তিনি বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, এক 

অদ্ধিতীয় খু, তাহার পৈগন্বর মহস্মদ ও কোরাণ শরীফে বিশ্বাল ব্যতীত কেহই 
মুক্তি পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই ধর্ম বিশ্বাস করে না; সে নারকী 
কাফির এবং বধ্য। জিজ্ঞান্থ তাহা শুনিয়া বৈঞবের নিকট উপস্থিত হইলে 
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তাহার সহিত ও পুর্বোক্তরূপ কথোপকথন হুইল। তিনিও বিশেষ এইমান্জ 
বলিলেন, “আমার তিলক এবং ছাপ দেখিয়া ঘমরাজ ভীত হন”। তাহা! 
গুনিয়া জিজ্ঞান্ব মনে মনে ভানিলেন, “্ঘখন মশা মাছি, চোর ডাকাত পুলিশের 
মিপাহী এবং শক্ররা ভয় পায় না তখন যমরাঞ্জের অনুচরগথ ভয় পাইবে 

কেন” ? জিজ্ঞান্থ পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকল মভাবলম্বীই নিজ 
নিজ মত সত্য বলিয়। প্রকাশ করিল। কেহ বলিল, “আমাদের কবীর সত্য, 

কেছ নানক, কেহ দাহ, কেহ বল্পত, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধবার্দিকে 
অবতার বলিল। জিজ্ঞান্ সকলের কথ! শ্রবণ করিলেন। 

এইরপে সহস্র সহশ্ম লোককে জিচ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন ধে 
তাহাদের সকলের মধ্যেই বিরোধ রহিয়াছে । তিনি স্থির করিলেন ঘষে, 

তাদের মধ্যে কেছই গুরু হইবার উপযুক্ত নহে কারণ তাহাদ্দের এক এক 

জনের মত যে মিথ্যা, সে বিষয়ে নয় শত নিরানববই জন সাক্ষ্য 

দিয়াছে । মিথ্যাবাদী দোকানদার, বেশ্যা অথবা বেশ্টার ভূত্যগণ যেমন 

নিজ নিজ বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে, ইহারাও ওক্রপ। | 

তদ্বিজ্ঞানার্থং নস গুরুমেবাভিগচ্ছে। সমিপাণিঃ শোাত্রিয়ং 

ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১॥ তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্থিতায়। 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তান্তত্বতে। ব্রহ্মবিদ্ামূ ॥২॥ মুগুডক 
( খং ২। মং ১২। ১৩)। - 

সেই সত্যের বিজ্ঞানার্থে শিষ্য সমিতপাণি অর্থাৎ কৃতাজলি হইয়া অরিক্ত 

হস্তে বেদবিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ্রক্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন; ভ্রান্ত 
প্রতারকর্দিগের জালে পতিত হইবেন না॥১॥ এইরূপ কোন জিজ্ঞাস 

বিঘ্যানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি দেই সমাগত শাস্তচিত্ত, দিতেন্জিয় 

জিজ্ঞান্থকে বধার্থ ব্রক্ষবিষ্ঠা এবং পরমাত্মার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করিবেন। যে যে সাধন অবলম্বন করিলে শ্রোতার ধর্ম কর্ম্ম- 
কাম-মোক্ষ লাভ হয় এবং পরমাত্মীকে জানা যায়, তাছাও শিক্ষা দিবে ॥ ২৪ 

দিজ্ঞান্থ এইরূপ একজন আগ্ড পুরুষের নিকট উপস্থিত হুহয়া বলিলেন, 
"শহাশয় ! সম্প্রদ্দায়বাদিগপের গোলযোগে আমার চিত্ব বিভ্রান্ত হইয়াছে? 

ঘর্দি জামি ইছাদ্দিগের মধ্যে কাহারও শিত্ত্ব গ্রহণ করিঃ তাহা! ছইলে অয় 

পভ নিরানধঘই সম্প্রদায় আমার বিয্োধী হইবে। বাহার একজন মাত্র মিত্র, 
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নয় শত নিরানববই জন শত্রু, সে কখনও স্ত্বখী হইতে পারে না। 

জতএব আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান 

করুন”। ও 
( আপগ্ত-বিদ্বান্ )--এই সমস্ত মত অবিষ্া-প্রসৃত এবং বিষ্ভাবিরোধী | সম্প্রদায়- 

বার্দিগণ মৃূর্থঃ অধম এবং বস্তু মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ও নিজেদের জালে 
শাবন্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই ছুর্ভাগ৷ লোকের! মান“জীবনের ফল হইতে 

বঞ্চিত হইয়া বৃথা! জীবন নষ্ট করে। দেখ, যে বিষয়ে উত্ত সহজ মতের মধ্যে 
এঁক্য আছে, সেই বেদ-মত গ্রাঙ্থ; কিন্তু যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ 

তাহা কল্লিত, মিথ্যা এবং অগ্রাহা। (জিজ্ঞান্্ )--ইহার পরীক্ষা কিরূপে 

হইবে? ( আগু-বিদ্বান)--তুমি সকলের নিকট যাইয়। এসমভ্ত বিষয় জিজ্ঞাস! 
কর ; সকলেই একমত হইবে। তখন জিজ্ঞাস উক্ত সহল্স মতবার্দিগণের 

মধ্ো দণ্ডায়মান হইয়। বলিলেন, “সকলে শুনুন! ধন্ম কি সত্যভাষণে শর মিথা- 

ভাষণে” ৫ সকলে সমস্বরে বলিল, “সত্যভাষণে ধর্ন, অসত্যভাষণে অধর” | 

“সেইরূপ বিষ্াভ্যাস, ব্রহ্মচর্ধ্পাঁলন, পুর্ণ যৌবনে বিবাহ, সতসংসর্গ, পুরুষকার 
এবং সত্যাচরণ প্রভৃতিতে ধন্ম, ন। অবিষ্তা, ব্রক্ষচধ্য হানি, ব্যভিট্ার, অসশুসংসর্গ, 

আলম্ত, অসত্যাচরণ, ছল, কপটতা, হিংসা! এং পরের অনিষ্টসাধন ইত্যাদিতে”? 

এ সম্বন্ধেও সকলে একমত হইয়! বলিল যে, বিষ্ার্দি গ্রহণে ধন্নম এবং 

অবিষ্ঞাদদি গ্রহণে অধন্ম। তখন জিজ্ঞান্টু সকলকে বলিলেন, “এইরূপে 

'তোমর1 সকলে একমত হইয়।! সত্য ধর্মের উন্নতি এবং অসত্য মার্গের হানি 
কর না কেন”? তাহার সকলে বলিল, “এইরূপ করিলে, আমাদিগকে 

মানিবে কে? তাহাতে আমাদের শিশ্গণ আমাদের আজ্ঞানুবস্তী থ্কিবে 
মা); আমাদের জীবিকাও নই হইবে এবং আমরা যে আনজ্দ ভোগ 

করিতেছি তাহা হুইতেও বঞ্চিত হইব। অতএব ইহ] জানা সত্বেও আমরা স্ব স্ব 

মত গ্রচার করি এবং সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি; কারণ কথায় 

বলে, «শর্করা! দিয়! রুটি খাও, কপট দ্বারা সংসারকে ঠকাও”। সংসারে 

যাহার! সরলপ্রকৃতি এবং সত্যপরায়ণ, তাহাদিগকে কেহ কিছু দেয় না, জিজ্ঞাসাও 
করে লা। কিন্তু যাহার! ছল-চাতুরী ও ধূর্ততা করে, তাঁহারাই ধন-সামগ্রী 
প্রাপ্ত হয়” । 

€ জিজ্ঞান্থ )-তোমরা যে এইরূপ ততণ্ামী করিয়। জনসাধারণকে প্রতারিত 

করিতেছ ; তজ্জগ্/ রাজ। তোমাদ্িগকে দণ্ড দেন ন। কেন? ( মতবান্ধী )- 
৫৬ 
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আমরা রাজাকেও চেল! করিয়। লইয়াছি। আমরা যে পাক। ব্যবস্থা করিয়াছি, 
তাহা নষ্ট হইবার নয়। (জিজ্ঞান্থ)--তোমরা যে ছল-চাতুরি দ্বারা অন্য 

মতাবলম্ীকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি উত্তর 
দিবে? তোমরা ত ঘোর নরকে পতিত হুইবে। সামান্য জীবিকার জগ্য 

এমন গুরুতর অপরাধ করিতে বিরত হও না কেন? ( মতবাদী )--যখন যাহা 

হইবে, দ্বেখ! যাইবে । নরক কিংবা পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে ; এখন 

ত আমর! আনন্দ ভোগ করিতেছি । লোকে সন্তষ্টচিত্তে আমাদিগকে ধন-সামগ্রী 

দ্বান করে, আমরা বলপুর্ববক আদায় করি না, তবে রাজ। দণ্ড দিবেন কেন ? 

( জিজ্ঞান্)__যদি কেহ কোন অল্প বয়ন্ক বালককে ফুসলাইয়া৷ ধন-সামগ্রী হরণ 
করে, তাহা হইলে সে দণ্চিত হয়। তোমাদেরও সেইরূপ দণ্ড হয় না 

কেন ? কারণ-- 

অজ্জে৷ ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ॥ 

মনু (অ০ ২। শ্লোঃ ৫৩) ॥ 

জ্ঞানহীনকে বালক এবং বুদ্ধিমান জ্ঞানঘাতাকে পিত। এনং বৃদ্ধ বলে। 

বাহার! বুদ্ধিমান বিছান্, তাহারা তোমাদের বাক্যে মোহিত হন না; কিন্তু যাহারা 
বালকের ম্যায় অঙ্ঞ। তোমরা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাক। তজ্জন্য 

তোমাদেন্ধ অবশ্ট রাজদণ্ড হওয়] উচিত। ( মতবাদী )-_রাজ। প্রজা সকলেই 
যখন আমাদের মতাবলম্বীঃ তখম আমাদিগকে দণ্ড দিবে কে? যখন সেইরূপ 

ব্যবস্থা হইবে, তখন এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মন্ঠ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 

যাইবে । ( জিজ্ঞান্থ )তোমরা নিশ্চে্ট থাকিয়া নিরর্থক লোকের ধন 
হরণ করিতেছে। যদি তোমরা বিস্তাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থের বালক-বালিকা- 
দ্রিগকে বিস্তাশিক্ষা দাও, তাহা! হইলে তোমাদের এবং গৃহস্থদিগের কল্যাণ 
হইতে পারে। ( মতবাদী )- শৈশব হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত স্ুখভোগ পরিত্যাগ 
করা, বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যযস্ত বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তদনস্তর অধ্যাপন 
ও উপদেশ প্রদ্দান কাধ্যে চিরজীবন পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি? আমর! 

বিনা বত্বে ও বিন! পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া 
থাকি, তাহ পরিত্যাগ করিব কেন? (জিজ্ঞান্ু )-কিন্ত ইহার পরিপাম ত মন্দ। 
দেখ! তোমরা ভয়ানক রোগগ্রন্ত হও, শীজ্ মরিয়া যাও, বুদ্ধিমানদিগের 

বারা নিন্দিত হও; তথাপি বুঝ না| কেন? ( মতবাদী )--ওরে ভাই |. 
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টকা! ধর্ম্মষটকা! কর্ম টকা হি পরমং পদমৃ। 
যস্থয গুছে টকা নাস্তি হা ! টকা টক্টকায়তে ॥ ১॥. 
আনা! অংশকলাঃ প্রোক্ত। রূপ্যোহসে। ভগবান স্বয়ম। 
অতস্তং সর্বব ইচ্ছস্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥২ 

তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। দেখ! টাকা ব্যতীত ধর্ম, 
কম্ম এবং পরমার্থ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা নাই, সে “ছায় টাকা! 
ছায় টাকা” | করিতে করিতে টক্ টক করিয়া ভাল জিনিষের দ্রিকে তাকাইতে 

থাকে, আর মনে মনে চিস্তা করে, “হায়! আমার নিকট টাকা থাকিলে 

আমি এই উত্তম জিনিষ ভোগ করিতে পারিতাম”। ১॥ যোলকলাযুস্ক ভগবানের 
কথ! সকলেই শ্রবণ করে, কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না কিন্তু ফোল 

আনা! এবং পয়সা কড়িরূপ কলাযুস্ত টাকাই সাক্ষাত ভগবান। “ই নিমিত্ত 

সকলেই টাকার অন্বেষণে নিধুক্ত; কারণ টাঁকাদ্বারাই সকল কাধ্য সিদ্ধ হয়। 

( জিজ্ঞান্থু )--সত্যই তোমাদের ভিতরের লীলা-খেল। জানা গেল! তোমরা! 

নিজের স্থখের জন্যই এই সকল ভগ্ডামী অবলম্বন করিয়াছ। কিন্তু এ 

সকলের দ্বারা জগতের সর্বনাশ হয়। যেমন সত্যোপদেশে. সংসারের উপকার 

হয় সেইরূপ মিথ্যা উপদেশের দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইয়া থাকে । তোমাদের 
মখন ধনের প্রয়োজন, তখন চাকুরি এবং ব্যবসা-বাঁণিজ্যার্দি দ্বারা ধন সংগ্রহ কব না 

কেন? (মতবাদী )--তাহাতে অধিক পরিশ্রম এবং কখনও ক্ষতিও হইয়া থাকে 

কিন্তু আমাদের এই লীলা-খেলায় কখনও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, সর্ববদ! 

লাভই লাভ! দেখুন! তূলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, চরণাম্ৃত দিয় এবং কঠী 

বাঁধিয়। দিয়। মস্তক মুগ্ডিত করিলে শিষ্যগণ চিরজীবন পণুডবৎ হইয়। যায়; পরে 

তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছ। তেমন করিয়া চালাইতে পার। যায়। 

(জিজ্ঞান্ু)__লোকেরা তোমাদিগকে এত ধন দেয় কেন? ( মতবাদী )-_. 
ধর্দ, স্বর্গ এঘং মুক্তির জঙ্া। ( জিজ্ঞান্থ ) -যখন তোমরা নিজেরাই 

মুক্ত নও, মুক্তির ন্বরূপ এবং সাধনও জান না তখন তোমাদ্দের সেবকগণ 

কি পাইবে? €(মতবার্দী)--ইহলোকে পাইবে কি? না, স্বত্যুর পর 

পরলোকে পাইবে । তাহার! আমাদিগকে যত দান করে এবং আমাদের যত 

সেবা করে, সমস্তই পরলোকে প্রাপ্ত হইবে । (জিজ্ঞান্ু )-স-তাহারা তাহাদের 

প্রদত্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হউক বা! না হউক, তোমর! গ্রহণকারীরা কি পাইবে ? 



৪৩৬ সঙ্যার্থ-প্রকাশঃ 

নরক কিংব। অগ্ঠ কিছু? ( মতবাদী )--মআমর1 ভঙ্না করিয়া থাকি, তাহার 

ফল স্বরূপ সুখ লামর। প্রাপ্ত হইব। (জিজ্ঞান্ু )--তোমাদের ভজন। ত 

টাকার জন্য । টাকা ত এখানেই পড়িয়া থাকিবে। যে.মাংসপিণ্ড পোষণ 

করিতেছ, তাহাও ভম্ম হইয়া এখানেই পড়িয়া থাকিবে। পরমেশ্বরের 

আরাধনা! করিলে তোমাদ্দের আত্মাও পবিত্র হুইত। ( মতবাদী )--কেন, 
আমরা কি অপবিত্র? (জিজ্ঞান্থ )- তোমাদের অন্তর অত্যন্ত অপবিভ্র। 

( মতবাদী )-তভুমি কিরূপে জানিলে ? (জিজ্ঞান্থ )--তোমান্ধের রীতি-নীতি 
এবং ব্যবহার দেখিয়া । ( মতবাদী )--মহাত্মান্িগের ব্যবহার হস্তী দন্তের 

যায়। হম্তীর দস্ত ভোজনের জন্য একরূপ এবং দেখাইবার জন্ক অন্ঠটরূপ 

থাকে। সেইরূপ আমরাও অন্তরে পবিভ্র» কেবলমাত্র বাহিরে লীল। করিয়া! থাঁকি। 

€( জিজ্ঞান্থ )--তোমাদের অন্তর পবিত্র হইলে, তোমাদের বাহিরের বর্দও 

পবিত্র হছইত। অতএব তোমান্দের অন্তরও অপবিত্র । ( মতবাদী )*-আমরা 

যেরূপই হুইনা কেন, আমাদের শিষ্যগণ অবশ্টই ভাল। ( জিজ্ঞান্ )-"ষেমন 
গুরু তেমনই শিষ্ত! তোমরা যেরূপ, তোমার্দের শিষ্তেরাও সেরপ। 

( মত্ববাদদী )--একরূপ কখনও হইতে পারে না; কারণ, মনুস্কের গুণ কণ্ম্ 
স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন । (জিজ্ঞাস )--অবশ্ট বাল্যকালে একরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত 
ছুইলে, সত্যভাষণারদি ধর্মগ্রহণ এবং মিথ্যাভাষণারদি অধশ্দা পরিত্যাগ 

করা হইলে, একমত হইতে পারে। মতছৈধ অর্থাৎ ধন্মাত্আা এবং অধন্মাত্মা 
থাকে থাকুক। তবে ধর্্মাস্সা অধিক এবং অধর্ধ্মাত্বা অল্প সংখ্যক হইলে 

সংসারে. হুখবৃদ্ধি, আবার অধান্মিকের সংখ্যা অধিক হইলে ছুঃখবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। বিদ্বানেরা সকলে একরূপ উপদেশ প্রদ্দান করিলে একমত হইতে 

কিঞ্চম্মাত্র বিলম্ব হয় না। ( মতবাদী )-স-আজকাল কলিষুগ, সত্যযুগের কথ৷ 
বলিও না । (জিজ্ঞান্থ )--কলিযুগ কালের নাম। কাল নিচ্ষিয় ৰলিয়া 

কোন ধন্মাধন্মের সাধক অথবা বাধক হইতে পারে না। তোমরাই সাক্ষাৎ 

মুন্তিমান কলিবুগ হইয়। রহিয়াছু। মন্স্তই সত্যযুগ এবং কলিযুগ না হুইলে, 
সংসারে ধর্ম্াত্বা কেহই থাকিত না। দোষ গুণ সংসর্গজাত, _শ্বাভাৰিক নছে। 

এই পধ্যন্ত কথোপকথনের পর, জিজ্ঞান্থ আগ্তপুরুষের নিকট যাইয়া 
বলিলেন, “মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। নতুবা আমিও 
ইহাদের জালে পতিত হইয়া ন্টক্তরষ্ঠট হইতাম। এখন আমিও ভ্ত্রান্ত মত 

৷ ক্লিয় খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্যমতের মণগ্ডন করিতে থাকিব। ( আগ্ত )-_ 



একাদশ সমুল্লান ৪৩৭ 

কির্ূপে সত্যের মণ্ডুদ এবং অসত্যের খণ্ডন করিতে হয়,_ তাহা লকলকে 

পড়াইয়া ও. শুনাইয়া, সত্যোপদেশের দ্বার! সকলের উপকার কর! সর্ধধসাধারণের, 

বিশ্তঃ বিদ্বান এবং সম্যাসীদিগের কর্তব্য। 

(প্রশ্ন )--ব্রহ্ষচারী এবং সন্ন্যাসী ভাল কি না? (উত্তর )--এসব আঙ্জম 
ত ভাল কিন্ত। আজকাল এদকল আশ্রমের মধ্যেও অনেক গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক নামে ব্রক্ষচারী হুইয়। বৃথা জটা বৃদ্ধি 

করে এবং “সিদ্ধাঈ? প্রদর্শন করে। তাহারা জপ এবং পুরশ্চরণ 
প্রভৃতিভে রত থাকে, বিছ্াচ্চ্জার নামও করে না; যে জন্য তাহাদের 

বরক্মচারী নাম, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের অধ্যয়নার্থ তাহার! কিছুমাত্র পরিঞম 

করে না। এসকল ক্রক্ষচারী ছাগীর গলস্তনবৎ নিরর্থক । যে সকল বিষ্ভাহীন ব্যক্তি 
দ্গড এবং কমগুলু লইয়। কেবলমাত্র ভিক্ষ/ করিয়া বেড়ায়, বৈদ্িকধর্ণ্ের 
কিছুই উন্নতি করে না, বাল্যকালে সল্ন্যাসগ্রহণ করিয়া পধ্যটন করিতে থাকে, 
বিদ্ভাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া জল, শ্ছল ও পাঘাণাদিনিপ্মিত সুতির দর্শন এবং 
পুজা করিয়া ইতন্ততঃ ভ্রমণ করে, জ্ঞানসন্ধেও মৌন থাকে, প্রচুর ভোজ্য ও 
পানীয় গ্রহণ করিয়া নির্জন স্থানে নিদ্রায় কাল যাপন করে, ঈর্য্যাদ্েষের 

বশীভূত হইয়৷ পরনিন্দা ও কুকর্্মত্বারা জীবনযাত্র। নির্বাহ বরে, কাষায়বন্্র 
এবং দণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া! নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে এবং নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ 

মনে করিয়। কোনরূপ সতকন্মের অনুষ্ঠান করে না, সেরূপ সন্]াশী বুথাই জগতে 

বাস করে। যাহাদের দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয় তাহারাই যথার্থ লন্ন্যাসী। 

( প্রশ্থ)-_গিযী, পুরী, জীরতী প্রস্ততি গৌঁসাইগণ ত ভাল? তাহার! 

মণ্ডলী গঠন করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করেন, শত শত সাধককে আনন্দ দান 

করেন, সর্বত্র অগ্ৈত মত প্রচার করেন এবং যণুকিঞ্চিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনও 

করিয়। থাকেন । এইজন্ তাহাদের ভাল হওয়াই সম্ভবপর । 

( উত্তর )--এই দশটি নাম পরবস্তী কালে কল্লিত হইয়াছে, সনাতন নছে। 

তাহাদের মগ্ডলীসমূহ কেবল ভোজনার্থ। অনেক সাধু কেবল তোজনাথ 

মগ্ডলীর মধ্যে থাকে এবং মণ্ডলীর গৌরবও করে। তাহার একজছ্রকে 

মোহম্ত করে। লে সায়ংক!লে তাহাদের মধ্যে প্রধানরূপে বেদীতে উপবেশন 

করে। তখন ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পহত্তে-- 

নারায়ণং পদ্মতবং বঙিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। ব্যাসং শুকং 

€খোঁড়লদৎ মহাত্তম্ ॥ 



৪৩৮ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

এই সব ক্লোক পাঠ করে ও “হর” “হর” শবে তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ 
করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কেহ সেইরূপ না করিলে, তাহার 
সেস্থানে থাকাও কঠিন হয়। লোককে দেখাইবার জন্ত তাহারা এসকল 
ভণামী করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের সম্মান এবং ধন-সামগ্রীলাভ হয়। 
কত মঠধারী গৃহস্থ হইলেও কেবলমাত্র সঙ্গ্যাসের গর্ব করিয়া থাকে? 
কোন কর্ম করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে সন্ানীর যে কর্তব্য লিখিত 
হইয়াছে, তাহারা তাহা ন1 করিয়া বৃথা! সময় নষ্ট করে। কেহ তাহাদিগকে 
সহপদেশ প্রদান করিলেও তাহার! বিরোধী হইয়া উঠে। তাহার! নানা 
প্রকার রুত্রাক্ষ এবং ভম্ম ধারণ করে। কেহ কেহ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত 
বলিয়া! গর্ব করিয়া থাকে । * কদাচিৎ শান্ত্রবিচারে প্রবৃত হইলে, তাহার! 
স্বমত অর্থাৎ শঙ্করাচারধ্যোক্ত মতের স্থাপন এবং চন্রাঙ্কিত প্রভৃতি মতের 
খণ্ডন. করিতে থাকে। তাহারা! বৈদিক মতের উন্নতিসাধন এবং ভ্রান্ত 
মতসমুহের খগুনে প্রন্বত্ত হয় না। এসকল লঙ্গ্যাসী মনে করে, 
“আমাদের খণ্ডুন-মগুনের কি প্রয়োজন? আমর! ত মহাত্মা” । এইরূপ মনুষ্য 

সারের ভারম্বরূপ। তাহার! এইরূপ, বলিয়াই, বেদমার্গবিরোধী বামমার্গ 
প্রভৃতি সম্প্রদার, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং জৈন প্রস্ৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং. পাইতেছে। তাহাতে তাহাদের সর্বনাশ হইলেও তাহারা চক্ষু 
উল্মীলন করিতেছে না। করিবে কেন? মনে কর্ধব্যবুদ্ধি এবং কর্তব্য 
কর্মে উৎসাহ থাকিলে ত করিবে! কিন্তু তাহারা নিজ নিজ সম্মান 
এবং খাস্ড ও পানীয় অপেক্ষা কিছুই অধিক মনে করে না। তাহার 
লোকনিন্দাকে অত্যন্ত ভয় করে, কিন্তু তাহাদের ( লোকৈষণ! ) ইহলোকে 
সন্মান, ( বিভৈষণ! ) ধনবৃদ্ধিতে তৎপর হইয়া বিষয়ভোগ এবং ( পুত্রৈষণ! ) 
পুত্রব শি্যদিগের প্রতি আসক্তি--এই ত্রিবিধ এষণা। পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 
এবপ দূরীভূত না! হইলে সন্ন্যাসী কিরূপে হইতে পারে? ফল কথা, পঙ্গ- 
পাতরছিত বেধোপদ্দেশ দ্বারা অহুনিশ জগতের কল্যাণপাধনে রত থাকা 
সঙ্গ্যাসীর প্রধান কর্তব্য। নিজ আশ্রমোচিত কর্তব্যসমূহ সম্পা্দ না 
করিলে সঙ্গ্যাসী প্রভৃতি নাম ধারণ কর! নিরর্ঘক। 

গৃহস্থগণ স্বার্থের জন্ত ব্যবসায় প্রসভৃতিতে বেরূপ পরিশ্রম করেন, 
সঙ্্যাসিগণ ততোপ্নিক পরিশ্রম সগ্কারে পরছিত সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন 
তাছাতেই বাঁবতীয় আশ্রমের উন্নতি হইতে পারে। দ্রেখুন, আপনাদের . বম্দুখে 
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পরাস্ত মতসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে, এতদ্দেশীয়গণ শ্রীষ্টান এবং মুসলমান 
পর্যন্ত হয়! যাইতেছে কিন্তু আপনাদের নিজেদের গৃহরক্ষা এসং অপরকে 
স্বমতে আনয়ন কর! সম্ভব হইতেছে না! সম্ভব ত তখনই হইবে যখন 

আপনারা ইচ্ছা করিবেন! বস্তুতঃ যতদিন আপনার) বর্তমান এবং ভবিষ্ৎ 

উন্নতির জঙ্ক বতুবান না হইবেন, ততদিন পধ্যস্ত আধ্যাবর্ত এবং অন্যান্থ দেশের 
উন্নতি হইতে পারে না। বেদার্দি সত্যশান্ত্রসমূহের অধ্যয়ন অধ্যাপন, 
যথোচিত ক্রক্ষরধ্যাদি আশ্রমসমূহের অবলম্বন এবং সত্যোপদেশ সর্বত্র সকলের 
উন্নতির কারণ। এসকল হইলেই দেশের উন্নতি হইতে পারে। মনে 
রাখিবেন, কত ছল কপটতা এবং প্রবঞ্চনা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে। কোন কোন ব্যবসায়ী সাধু প্রকাশ করে যে, তাহাদের পুত্রা্ি 
প্রদ্ধান করিবার অলৌকিক শক্তি আছে । তাহ। শুনিয়। বহু স্ত্রীলোক তাহাদের 
নিকট যাইয়া করযোড়ে পুত্র প্রার্থনা করে। সাধুগণ তাহাদের সকলকেই 
পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করে। সে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে কাহারও পুত্র 

হইলে, সে মনে করে সাধুর বাক্যত্বারাই তাহার পুত্র লাভ হইল। যর্দি 
কেহ তাহাদিগকে জিড্ঞাসা করে, *শুকরী, কুকুরী, গর্দভী এবং কুকুটা 
প্রভৃতির শাবকগুলি কোন্ সাধুর বাক্যঘারা হইয়া থাকে”? তাহ! 

হইলে তাহারা কোনই উত্তর দিতে পারিবে না! যদ্দি সাধুদ্দের মধ্যে কেহ 
বলে, “আমি সন্তানকে জীবিত রাখিতে পারি,” তবে জিজ্ঞাসা এই যে 

তাহার! স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হয় কেন? কত ধূর্ত এইরূপ মায়াপ্রপঞ্চ রচন৷ করে যে, 
তাহাতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেরাও প্রতারিত হয়। ধনসারীর ঠগদের কথ। 

উল্লেখযোগ্য । তাহারা পাঁচ সাত জন মিলিয়1 দূর দেশে গমন করে। সেস্থানে 
ভাবায় তাহাদের মধ্যে উত্তম শারীরিক গঠনযুক্ত একজনকে সিদ্ধ পুরুষ সাজায়। 

যে নগরে অথবা গ্রামে ধনাচঢ্যদ্দিগের বাস, তন্নিকটবর্তী কোন অরণ্যে 
মেই সিদ্ধপুরুষকে রাখিয়া! কয়েক জন সাধক তাহার অপরিচিত সাজিয়। 
যাঙাকে তাহাকে লিত্ভানা করে, “আপনি এমন কোন মহাত্বাকে এখানে 

কোথায়ও দেখিয়াছেন কি”? তখন লোকের! জিজ্ঞাসা করে, “সেই 

মহাত্মা কে এবং তিনি কিরূপ”? সাধক বলে, “তিনি এক জন মহান্ সিদ্ধ 

পুরুষ); মনের কথা! তিনি বলিয়া.দেন ) মুখে যাহা বলেন তাহাই হয়; তিনি 

মহান যোগীরাজ ; আমি তাহার দর্শনার্ঘ গৃহত্যাগী হইয়া পর্যটন করিতেছি। 
কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম যে, তিনি এদিকে আলিয়াছেন”। তখন 
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গৃহস্থ বলেঃ “আপনার সহিত নেই মহাত্মার সাক্ষাত হইলে, আমাকেও বলিবেন্ন; 
আমি তীহার সাক্ষাৎ করিব এবং তাহাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব” । 
এইরূপে সাধক সমস্ত দিন নগরে প্রত্যেককে সেই সিদ্ধ পুরুষের কথ। বলিতে 
থাকে। রাত্রিকালে পিষ্ধপুরষ ও সাধকগণ মিলিত হুইয়া পান-তোজনের 
পর শয়ন করে। সাধকগণ পুনরায় প্রাতঃকালে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ 

করিয়া পুর্ব্বের শ্যায় দুই তিন দিন ধরিয়া বলিয়! বেড়ায়। চারি জন সাধক 
কোন ধনাঢ্যকে বলে, “সেই মহাত্বাকে পাইয়াছি; আপনার দর্শন 1 করিবার 
ইচ্ছ! থাকিলে চলুন”। ধনাঢ্য যাইতে উদ্ভত হইলে, সাধকের! তাহাকে জিজ্ঞালা 
করে, পজপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ। করেন আমাদিগকে বলুন” | তখন 
কেহ পুত্রলাভ, কেহ ধনলাভ, কেহ রোগনিবারণ এবং কেহ শক্রুজয়ে ইচ্ছ। প্রকাশ 

কয়ে। সাধকের! সেখানে ধনাঢ্যকে লইয়া যায়। সিদ্ধপুরুষের সহিত তাহাদের 

সন্কেত অনুসারে ধনাকাওক্ষীকে দক্ষিণ পার্টে” পুত্রীকাওক্ষীকে সম্মুখে, 'আরোগ্য- 
কামীকে বামপার্থ্বে এবং শক্রজয়াকাওক্ীকে গম্চা দিক হইতে উপস্থিত 

করিয়া সম্ুখবর্থা লোকদ্বিগের মধ্যে বসায়। দর্শনার্ধিগণ নমস্কার করিলে, সেই 
সময় সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক শক্তির গর্বেধ উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া! উঠে, *এখানে 
আমার নিকট কি ছেলে আছে যে, তুমি পুত্রকামন! করিয়া আসিয়াছ” ? 
ধনাকাঙক্ীকে বলে, “কেন? এখানে কি টাকার থলি আছে ধে, তুমি 
ধনাকাঙক্ষ। করিয্পা আসিয়াছ” 1 ফকিরের কাছে ধন কোথায়? রোগীকে 
বলে, “আমি কি চিকিৎসক যে, তুমি রোগমুত্তিষ্ম আকাওক্া। করিয়া 

জালিয়াছ ? আমি চিকিতসক নহি যে তোমাকে সুস্থ করিব। কোন 

চিকিৎসকের নিকট যাও । 

আবার আগন্তকের পিতা রোগাক্রান্ত হইলে, সাধক তাহা'র বৃদ্ধানুক্ট, মাতা 
রোগাক্রান্ত হইলে তর্জনী, ভ্রাতা রোগাক্রান্ত হইলে মধ্যমা, স্ত্রী রোগাক্রান্ত 
হইলে অনামিকণ এবং কন্যা। রোগাক্রান্ত হইলে কনিষ্ঠ। অঙ্গুলী দ্বায় সঙ্কেত করে। 
সিদ্ধ পুরুষ তাহা দেখিয়া বলে, *তোমার পিতা, মাত, স্ত্রী, ভ্রাতা বা কন্যা 

যোগাক্রান্ত হইয়াছে” । তখন প্রার্থী চারি জনই অত্যন্ত মোহিত হইয়া 

যায়। লাধকের। ভাহাদ্দিগকে বলে, “দেখুন! আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম, 

ঠিক সেরূপ কি মন”? গৃহস্থেরা বলে, হা, আপনার] ধেরূপ লিয়াছিলেন 
ঠিক দেইরূপ; আপনার! জামাদের উপকার করিয়াছেন। আফাদেক্স হড়ই 

পৌভাগ্য যে এমন মহাত্বার দর্শন পাইয়। কৃথার্থ হইলাম”। তখন সাধকের 
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বলে, “শুনুন জ্রাতৃগণ ! এই মহাত্মা মনোগামী, বহুদিন এস্থানে থাকিবেন 

না। যদি কোন বিষয়ে তাহার আশীর্বাদ নিতে হয়ঃ তবে নিজ নিজ 

সানর্থযাুসারে দেহ মন ধন ছারা তাহার সেবা করুন। কারণ সেবার 

দ্বারাই ফল লাভ হয়; ইনি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলে, নাজানি কি বর 

প্রদদান করিবেন! সাধুদিগের মহিমা অপার” ! গৃহস্থগণ এইরূপ তোষামঘ 
শুনিয়া আনন্দের সহিত তাহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। 
সাধকেরাও, পাছে কেহ তাহার্দের ভগ্ডামী প্রকাশ করিয়। দেয়, এই ভয়ে 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে থাকে এবং কোন ধনাট্যের কোন বন্ধুর সহিত 

সাক্ষাৎ হইলে তাহার নিকট সিদ্ধপুরুষের প্রশংসা করে; আর যাহাদ্ধের 
সঙ্গে যায়, তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কথ! প্রকাশ করে। 

তখন নগরে কোলাহল উখিত হয় যে, “অমুক স্থানে একজন মহান্ 

সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন, তাহার নিকট চল”। তখন জনসাধারণ দলে 

দলে যাইয়া সিদ্ধপুরুষকে জিজ্ঞাস করে, প্মহাশয় ! আমার মনের কথ! 

বলুন”। কিন্তু সে সময়ে ব্যবস্থা স্থির না থাকাতে সিদ্ধপুরুষ “আমাকে অধিক 
বিরক্ত করিও ন।” বলিয়া নিঃশব্দ মৌন সাধন করিতে থাকে । সাধকেরাও 
তখন বলেঃ “আপনারা অধিক বিরক্ত করিলে ইনি চলিয়া যাইবেন”। 

( আগন্ভকদিগের মধ্যে) কেহ ধনাঢ্য থাকিলে, তিনি সাধককে পুথক স্থানে 
ডাঁকাইয়! বলেন, “যদি আমার মনের কথা বলাইয়া দিতে পারেন তবে সত্য 

বলিয়। স্বীকার করিব” । তখন সাধক জিজ্ঞাস। করে, “কি কথা বলুন ত”? 
ধনাঢ্য সাধককে মনের কথা বলিয়! দিলে সাধক তাহাকে পূর্বেবাক্ত সঙ্কেত 
অনুসারে বসাইয়। দেয়। সিন্ধপুরুষ বুঝিতে পারিয়া তত্ক্ষণাত মনের কথ 

বলিয়। দেয়। তাহ শুনিয়৷ উপস্থিত জনসাধারণ বলিতে থাকে, “আহ কি 

মহান্ সিদ্ধ পুরুষ” ! অতঃপর কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ টাকা, কেহ 
মোহর, কেহ বস্ত্র, কেহ বা সিধা সামগ্রী অর্পণ করে। এইরূপে যত দিন 

সিদ্ধ পুরুষকে বহু লোক মান্য করিতে থাকে, তত দিন সে যথেষ্ট লুণ্ঠন করে। 

কোন কোন স্থলে দে ছুই একজন নির্বেবাধ ধনাঁ্যকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্বাদ 

স্বরূপ কিঞিতি ভশ্ম তুলিয়! দিয়া তাহার নিকট হইতে সহত্ম সহ টাক লইয়া 

বলে, *বর্দি তোমার সত্য ভক্তি থাকে তবে পুত্র হইবে” । 

এইরূপ বহু প্রতারক থাকে, কেবলমাত্র বিহ্বান্দিগের দ্বারাই 

তাহাদের (পরীক্ষা, হইতে, পারে, অন্ত কাহারও দ্বারা নহে। এই জন্য বেদাদি 
৫৭ 
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শান্সাধ্যর়ন এবং সৎসংসর্গের প্রয়োজন । এতদ্দ্ারা সকলেই রঙ্গ! পাইতে 

পারে এবং অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে। কারণ, বি্ভাই মমুস্তের 
নেত্র্বরূপ। বিস্াশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যাহার! বাল্যকাল হুইতে 

শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই মনুয্যুপদ বাচ্য এবং বিদ্বান হইয়া থাকে । 

যাহারা অসতসংসা্গ থাকে, তাহারা দুশ্চরিত্র, পাপী এবং মহামূর্থ হইয়। 
অশেষ হুঃখ ভোগ করে। এই নিমিত্ত জ্ঞানেরই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে । 

যে জানে সেই মানে-_- 

ন বেতি যো যন্ত গুণপ্রকর্ষং স তস্ত নিন্দাং সততং করোতি। 

যথা কিরাতী করিকুস্তজাত। মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্তি গুঞ্জাঃ ॥ 

(বরুণ, চা, অ০ ১১। শ্লোণ ১২)॥ 

ইহ? কোন কবির শ্লোক। বন্য ভীল যেমন গজমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া 

গুঞ্জার হার পরিধান করে, সেইরূপ যে যাহার গুণ জানে না, সেনিরস্তর 

তাহার নিন্দা করে। যিনি বিদ্বানু, জ্ঞানী, ধাঁন্সিক, সংসঙ্গী, যোগী, 
পুরুষকা রসম্পন্ন, জিতেক্দ্রিয় এবং সুশীল, তিনিই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোদ্দকে প্রাপ্ত 
হুইয়। ইহজন্মে এবং পরজন্মে সর্ববদা আনন্দে অবস্থান করেন। 

এস্থলে আর্ধ্যাবর্ভীয় মত-মতাস্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হুইল। 

£পর আধ্যবংশীয় রাজাদিগের যে সামান্ ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা 

সজ্জনদিগের অবগতির জঙ্ক। বিবৃত করা যাইতেছে 

এখন মহারাজ “যুধিত্তির« হইতে মহারাজ “যশপাল” পর্য্যন্ত আর্ধ্যাবস্তাঁর 
রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিহাস লিখিত হইতেছে। “ন্বায়ভুব” মনু হইতে মহারাজ 

ঘুধিষ্টির পধ্যন্ত ইতিহাস মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। এস্থলে 
গাঠকগণ যুধিষ্ঠির হইতে ততপক্পত্রঁ কালের কিঞ্চিু ইতিহাস জানিতে পারিবেন । 
আমি এ বিষয় রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর মেবার রাজ্যের রাজধানী 
চিতোরগড়ের শ্রীনাথন্বারা হইতে প্রকাশিত এবং বিভ্তার্থাদিগের সম্মিলিত 
“ছরিশ্চজ্জ চক্দ্রিকা” এবং “মোহনচন্দ্রিকা” নামক পাক্ষিক পক্তিক হইতে 

অনুবাদ করিয়াছি। যদি আধ্যগণ এইরূপ ইতিহাস এ্রবং অন্যান 

বিস্তাবিষয়ক গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করি্জ। প্রকাশিত করিতে থাকেন, তাহ। হইলে 

দেশের বড়ই কল্যাণ হয়। উক্ত পত্রিকাদ্ধয়ের সম্পাদক মহাশয়, ১৭৮২ 

€ স্তর শত বিরাশী ) বিক্রম সংবতের লিখিত একখানি গ্রন্থ তাহার কোন 
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বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহ হইতে সংগ্রহ করিয়া! প্রচলিত ১৯৩৯ 

সংবতের মার্গশীর্ষ শুরুপক্ষের ১৯ এবং ২০ কিরণে অর্থাৎ পত্রিকা-সংখ্যায় 

মুদ্রিত করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাহা নিন্গে প্রদত্ত হইল। 

আধ্যাবর্তদেশীয় রাজবংশাবলী 

ইন্দ্রপ্রস্থে আধ্যগণ শ্রীমম্মহারাজ “যশপাল” পধ্যস্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। 
শ্রীমন্মহারাজ “থুধিষ্ঠির” হইতে মহারাজ “যশপাল” পর্য্যন্ত রাজবংশের আন্মমানিক 
১২৪ ( এক শত চব্বিশ) জন রাজা মোট ৪১৫৭ বতসর ৯ মাস ১৪ দিন যে 

রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম়্ে প্রদত্ত হইল। 

আর্ধ্যরাজা ১২৪, বর্ষ ৪১৫৭, মাস ৯, দিন ১৪। শ্ত্রীমন্মহারাজ যুধিষ্তির 
হইতে ৩৯ পুরুষ পর্যাস্ত যাহারা আনুমানিক ১৭৪* বশুসর ১১ মাস ১* দিন রাজ্য 

করিয়াছিলেন তীহাদ্দের বিবরণ এইরূপ-স্" 

আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্্যরাজ। বর্ষ মাস দিন 

১। রাজা যুধিষ্ঠির ৩৬ ৮ ২৫ ১৬। স্ুচিরথ ৪২ ১১ ২ 

২। রাজ। পরীক্ষিত ৬, ০ ০ ১৭। শুরসেন (২য়) ৫৮ ১০ ৮ 

৩। রাজা জনমেজয় ৮৪ ৭ ২৩ ১৮1 পর্রতসেন ৫৫ ৮ ১৩ 

৪1 রাজ। অশ্বমেধ ৮২ ৮ ২২ ১৯। মেধাবী ৫২ ১০ ১০ 

৫1 দ্বিভীয় রাম ৮৮ ২ ৮ ২৭। সোনচীর ৫০ ৮ ২১ 

৬। ছত্রমল ৮১ ১১ ২৭ ২১। ভীমদেব ৪৭ ৯ ২০ 

৭। চিত্ররথ ৭৫. ৩ ১৮ ২২। নৃহরিদেব 8৫ ১১ ২৩ 

৮। ছুষ্টশৈল্য ৭৫ ১০ ২৪ ২৩! পুর্ণমল 98 ৮ ৭ 

৯। রাঁজা উগ্রসেন ৭৮ ৭ ২১ ২৪। করদবী ৪8৪ ১০ ৮ 

১৯। শুরসেন ৭৮ ৭ ২১ ২৫। অলংমিক ৫০ ১১ ৮ 

১১। ভুবনপতি ৬৯ ৫ ৫ ২৬। উদয়পাল ৩৮ ৯ « 

১২। রণজীত ৬৫ ১০ ৪ ২৭। ছুবনমল ৪০ ১০ ২৬ 

১৩। খক্ষক ৬৪ ৭ ৪8 ২৮। দমাত ৩২ ০ 

১৪। হ্বখদ্দেব ৬২ ০ ২৪ ২৯। ভীমপাল ৫৮ ৫ ৮ 

১৫। নরহরিদেব ৫১ ১০ ২ ৩০। ক্ষেমক ৪৮ ১১ ২১ 

রাজ! ক্ষেমকের প্রধান মন্ত্রী বিশ্রবা] ক্ষেমকরাজকে হত্যা করিয়া সিংহাসন 
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অধিকার করেন। তাহার বংশে ১৪ পুরুষ ৫০* বগুসর ৩ মাস ১৭ 

করেন। তাহাদের তালিকা-- 

আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্যরাজা বর্ষ 

১। বিশ্রবা ১৭ ৩ ২৯ ৮1 কড্রত ৪২ 

২। পুরসেনী ৪২ ৮ ২১ ৯। সঙ্জ ৩২ 
৩। বীরসেনী ৫২ ১০ ৭ ১০। অমরচুড়া ২৭ 
৪1 অনঙ্গশায়ী: ৪৭ ৮ ২৩ ১১। অমীপাল ২২ 

৫। হরিজিত ৩৫ ৯ ১৭ ১২। দশরথ ২৫ 

৬। পরমসেনী ৪৪ ২৩ ১৩। বীরসাল ৩১ 

৭। স্ুখপাতাল ৩০ ২ ২১ ১৪। বীরসালসেন ৪৭ 

রাজা বীরসালসেনের প্রধান মন্ত্রী 

করেন। 

১। 

| 

৩ । 

৪ । 

৫। 

৬ 

৭ । 

৮। 

প্রয়াগের রাজা “ধন্ধর” মগধদেশের রাজা 

তাহাদের তালিকা-_ 

আধ্যরাজা বর্ষ মাস 

রাজ। বীরমহা ৩৫ ১০ 

অজিত সিংহ ২৭ 

সর্ববদত্ত ২৮ ৩ 

ভুবনপতি ১৫ ৪ 
বীরসেন ২১ ২ 

মহীপাল ৪০ ৮ 

শক্রসাল ২৬ ৪ 

সঙ্ঘরাজ ৭ ২ 

দিন 
৮ 

১৩ 

দিন রাজস্ব 

মাস দিন 

৯ ২৪ 

২ ১৪ 

৩ ১৬ 

১১ ২৫ 

৪ ১২ 

৮ ১১ 

58 

বীরমহা প্রধান তাহাকে হতা করিয়! 

রাজ্যাধিকার করেন। তাহার বংশে ১৬ পুরুষ 8৪৫ বতসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব 

আধ্যরাজ। 

৯। তেজপাল 

১০। মাণিকচন্দ 

১১। কামসেনী 

১২। শক্রম্দন 

১৩। জীবনলোক 

১৪। হুরিরাও 

বধ 

২৮ 

৩৭ 

৪২ 

৮ 

২৮ 

ন্্৬ 

১৫। বীরসেন (২য়) ৩৫ 

১৬। আদিত্যকেতু ২৩ 

মাস দিন 

১১ ১০ 
৭ ২১ 
৫ ১০ 

১১ ১৩ 

৯. ১৭ 

১০ ২৯ 

২ ২০ 
১১ ১৩ 

আদ্বিত্যকেতুকে হত্যা করিয়৷ 

রাজ্যাধিকার করেন। তাহার বংশে ৯ পুরুষ ৩৭৪ বতসর ১১ মাস ২৬ দিন 

৪ 

রাজত্ব করেন। তাহাদের তালিকা-_- 

আধ্যরাজা বর্ষ মাস 

১। রাজা ধস্থর ৪২ ৭ 

২। মহষি ৪১ ২ 
৩। সনরচ্চী ৫০ ১০ 

৪1 মহাযুদ্ধ ৩০ ৩ 

আধ্যরাজ। 
৫ হুরনাথ 

৬। জীবনরাজ 
৭ ল্নাপ্রপেন 

৮। আরীলক 
৯। রাজপাল 

বর্ষ 
২৮ 
৪৫ 

৪৭ 

৫২ 
৩৬ 

মাস দিন 
৫ ২৫ 

২ € 
৪ ৮ 

১০. ৮ 
গ চি 
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সামন্ত মহান্পাল রাজ। রাজপালকে হত্য। করিয়। রাজ্যাধিকার করেন। তিনি 

১ পুরুষে ১৪ বগুসর রাজত্ব করেন। তাহার বুদ্ধি নাই। 

রাজ! বিক্রমা্দিত্য অবস্তিক! ( উজ্জয়িনী ) হইতে যুদ্ধ করিয়। রাজ! মহান্- 
পালকে নিহত করিয়। রাজ্যাধিকাঁর করেন। তাহার বংশে ১ পুরুষ ৯৩ বগুসর 

রাজত্ব করেন। তাহার বৃদ্ধি নাই। 

শালিবাহনের মন্ত্রী, পৈঠণের যোগী, সমুক্রপাল বিক্রমাদ্দিত্যকে হত 
করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাহার বংশে ১৬ পুরুষ ৩৭২ বত্নর ৪ মাস 

২৭ দিন রাজত্ব করেন। তাহাদের তালিক-_ 

আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন 
১। লমুজ্জপাল ৫5 ২ ২০ ৯ অন্বতপাল ৬ ১০ ৬৩ 

২। চন্দ্রপাল ৩৬ ৫ ৪ ১০। বলীপাল ১২ ৫ ২৭ 

৩। সাহায়পাল ১১ ১১ ১১। মহীপাল ১৩ ৮ ৪ 
৪। দেবপাল ২৭ ২৮ ১২। হরীপাল ১৪ ৮ 
৫। নরসিংহপাল ১৮ ২০ ১৩। সীসপালক্* ১১ ১০ ১৩ 
৬ লামপাল ২৭ “৭ ১৪। মদ্দশপাল ১৭ ১০ ১৯ 

প। রঘুপাল ২২ ৩ ২৫ ১৫। কম্মপাল ১৬ ২ ২ 
৮। গোবিন্দপাল ১৭ ১ ১৭ ১৬। বিক্রমপাল ২৪ ১১ ১৩ 

রাজ। বিক্রমপাল পশ্চিমাঞ্চলের রাজ! মলুখচন্দ বোহরাকে আক্রমণ করিয়া! 
সম্মুখ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মলুখচন্দ বিক্রমপালকে নিহত করিয়! ইন্দ্রপ্রশ্থের 
সিংহাসন অধিকার কয়েন। তাহার বংশে ১০ পুরুষ ১৯১ বদর ১ মাস 
১৬ দিন রাজত্ব করেন। তাহাদের তালিক1__ 

আর্রাজা বর্ষ মাস দ্দিন আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন 
১। মলুখচন্দ ৫৪8 ২ ১০ ৬। কল্যাণচন্দ ১০ ৫ ৪ 

২। বিক্রমচ্দ ১২ ৭ ১২ ৭। ভীমচন্দ ১৬ ২ ৯ 
৩। অমীনচন্দ ণ ১০ ০ ৫ ৮। লোবচন্দ ২৬ ৩ ২২ 

৪। ঝ্লামচন্দ ১৬ ১১ ৮ ৯। গোবিন্দচন্দ ৩১ ৭ ১২ 

৫1 হরীচন্দ ১৪ ৯ ২৪ ১০। রাণী পল্াবতী ১ ০ 

কোন ইতিহাসে তীমপালও লিখিত আছে 
+ ইহার নাম কোথায়ও মানকচন্দও আছে। 

এই পদ্মব্তী গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন। 



৪৪৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

রাণী পকল্মাবতী নিঃসন্তান! অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই নিমিত্ত তাহার 
মন্ত্রগণ লর্বধলস্মতি ক্রমে হরিপ্রেম বৈরাগীকে দিংহাসনে বসাইয়। তাহার নামে 
রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশে ৪ পুরুষ €৫* বশসর ২১ দিন রাজস্ব 
করেন। স্তাহাদের তালিকা-- 

আর্ধ্যরাজা! বর্ষ মাস দিন আর্ধ)রাজা বর্ষ মাস দিন 
১। হরিপ্রেম ৭ ৫ ১৬ ৩। গোপালপ্রেম ১ ৭ ২৮ 

২। গোবিন্দপ্রেম ২৭ ২ ৮ ৪। মহাবান্ছ ৬ ৮ ২৯ 

রাঞ্জা মহাবান্ছু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপন্ডার্থ বনে গমন করেন। তাহ! 

গুনিয়। বঙ্গদেশের রাজ! আধীসেন ইন্ত্রপ্রস্থে আপিয়! নিছে রাজত্ব করিতে আরম্ত 

করেন। তাহার বংশে ১২ পুরুষ ১৫১ ৰতসর ১১ মাস ২ দিন রাজস্ব করেন। 

তাহাদের তালিক-_ 

আর্ধযরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন 

১। রাজ! আধীসেন ১৮ ৫ ২১ ৭। কল্যাণনেন ৪ ৮ ২১ 

২। বিলাবলসেন ১২ ৪ ২ ৮। হরীসেন ১২ ০ ২৫ 

৩। কেশবসেন ১৫ ৭ ১২ ৯। ক্ষেমসেন ৮ ১৬ ৬৫ 

৪ ৪ | মাধসেন ১২ ২ ১০। নারায়ণলেন ২ ই ২৯ 

৫1 ময়ুরসেন ২০ ১১ ২৭ ১৭। লক্গমীসেন ২৬ ১০ 

৬। ভীমসেন ৫ ১০ ৯ ১২। দ্রামোদরসেন ১১ ৫ ১৯ 

রাজ। দামোদরসেন তাহার পাত্রমিত্রিগকে অনেক কষ্ট দেন। এই নিমিত্ত 
তাহার জনৈক পাত্রমিত্র দীপসিংহ সৈচ্চ সংগ্রহ করিয়। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন 

এবং তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজত্ব করিতে আরম্ত করেন। তাছার 
ংশে ৬ পুরুষ ১০৭ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন রাজত্ব করেন। তাহাদের 

তাঁলিকা-- 
আধ্যরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্যরাজা বর্ষ মাপ দিন 

১1 দ্বীপসিংহ ১৭ ১ ২৬ ৪। নরমিংহ ৪৫ ০ ১৫ 

২। রাজসিংহ ১৪ ৫ ৫1 হরিসিংহ ১৩ ২ ২৯ 

৩। রণসিহ ৯ ৮ ১১ ৬ জীবনসিংহ ৮ ১ 

কোন কারণ বশতঃ রাজ! জীবনসিংহ তাহার সমস্ত সৈচ্ট উত্তরদদিকে প্রেরণ 
করেন। বৈরাটের রাজা! পৃর্থীরাজ চৌহান সেই সংবাদ পাইয়! জীবনসিংহকে 
আক্রমণ করেন এবং তাহাকে যুদ্ধে নিহিত করিয়। ইন্ত্রগ্রন্থে রাজত্ব করিতে 
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জারম্ত করেন। * তাহার বংশে € পুরুষ ৮৬ বসর ২০ দিন রাজত্ব করেন। 
তাহাদের তালিক! £-_ 

আর্ধরাজা বর্ষ মাস দিন আধ্যরাজা ব্্ষ মাস দিন 

১। পৃথিবরাজ :২ ২ ১৯ ৪1 উদয়পাল ১১ ৭ ৩ 
২। অভয়পাল ১৪ ৫ ১৭ ৫1 যশপাল ৩৬ ৪ ২৭ 

৩। ছর্জনপাল ১১ ৪ ১৪ 

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী গজনীর দুর্গ হইতে রাজ যশপালকে আক্রমণ 
করেন এবং সংবৎ ১২৪৯ সালে তাহাকে প্রয়াগের দুর্গে বন্দী করেন। জন্তঃপর 

সুলতান শাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থে ( দিল্লীতে ) রাজত্ব করিতে আরম্ত করেন। তীহার 
ংশে ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বশুদর ১ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাহাদের বিষয় 
অনেক ইতিহাসে লিখিত জাছে ॥ এই নিমিত্ত তাহ] এ স্থলে লিখিত হইল ন|। 
জত$পর বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্থন্ধে লিখিত হইবে ॥ 

ইতি প্রীমদয়ানন্দরম্বতীস্বামিনিন্মিতে সত্যার্থ প্রকাশে স্থুভাষান্ভূষিতে 
আধ্যানত্তায়মতখগুনমণ্ডনবিষয় একাদণঃ সমুললাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ -১॥ 

* অতঃপর অন্তান্ত ইতিহীসে এইরূপ বণিত আছে যে, ম্ুলতান শাহাবুদ্দিন 

ঘোরী বছবার আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়! প্রত্যাবর্তন করেন। অবশেষে 
ংবৎ ১২৪৯ সালে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ভেদবশতঃ পৃর্থীরাজ শাহবুদিন কর্তৃক 

পরাজিত হুন। শাহবুদ্দিন তাহাকে অন্ধ করিয়! জীবিতাবস্থায় স্বদেশে লইয়া যান 
এবং পরে স্বয়ং দিল্লীতে (ইন্ত্রপ্রস্থে ) রাঁজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমাঁনদিগের 
রাজত্ব 5৫ পুরুষের মধ্যে ৬১৩ বৎসর ছিল। 



আধ্যানর্তবাসীদিগের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের অবলম্বন স্বরূপ বেদবিষ্তা বিলুপ্ত 
হইলে অবিষ্ভানিস্তার বশতঃ নানা মত মতান্তরের উতপত্তি হয়; ফলে জৈন 

প্রভৃতি বিদ্তাবিরুদ্ধমত সমূহ প্রচারিত হইতে থাকে। বাম্মীকির রামায়ণ এবং 
এাপাজা্পপািপী শশা ০০০০ সি 

মহাভারত প্রস্ভৃতি গ্রন্থে জৈনের নামমাত্রও নাই, কিন্তু জৈন ্স্থসমূহে 
রামায়ণ এবং মহাভারতের রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতির আখ্যারিক! বিস্তৃতরূপে 
লিখিত আছে। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরবর্তী । 

জৈন্সগণ বলিয়! থাকেন যে তাহাদের মত অতি প্রাচীন। যদি তাহাই হইন্, 
তৰে রামায়ণ প্রভৃতিতে অবশ্া তাহাদের কথার উল্লেখ থাকিত। অন্তঞন জৈনমত 

এ সকল গ্রন্থের পরে প্রবপ্তিত হইয়াছে। 
যি কেহ বলেন যে, জৈনগ্রন্থের উপাখ্যানসমুহ্ন অনলগ্বন করিয়। রামায়ণ 

প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাদ্দের নিকট জিজ্ঞান্ত-_রামায়ণ 

প্রভৃতিতে তোমাদের গ্রন্থের উল্লেখ নাই কেন? অথচ জেনগ্রস্থসমূহে 
রামায়ণ প্রভৃতির উল্লেখ থাকার কারণ কি? পুত্র কি কখনও পিতার 
জম্ম দেখিতে পায় নিশ্চয় নহে। অতএব নিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও 

বৌদ্ধমত শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি মতেরও পরবর্তী । 
এই ত্বাদ্দশ সমুল্লাসে (১২) জেনমত বিষয়ে যাহ1 লিখিত হইয়াছ ততসম্পর্কে 

সন্ধান উল্লেখ পূর্বক জৈনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধত কর! হইয়াছে । এ বিষয়ে জৈন- 
দ্রিগের কিছু মনে কর। উচিত নহে; কারণ তাহাদের মতবিষয়ে ঘাছা বাহ! 

লিখিয়াছি মে সব আলোচনার উদ্দেশ্য সত্যাসত্ের £ নির্ণয় ; বিরোধ অথবা! 

অনিষ্টসাধন নহে । ইহা পাঠ করিলে জৈন, বৌদ্ধ অথবা অপর যে 

কোন সম্প্রদায় সত্যাপত্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা করিবার এবং লিখিবার সুযোগ 

পাইবেন এবং তাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয়ও হইবে। যতক্ষণ পধ্যস্ত 

বাদী গ্রুতিবাদীরূপে শ্রীতিসহকারে তর্ক অথবা লিখিত বিচার না করা যাঁয় ততক্ষণ 
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সত্যাসত্যের নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্দিগের মধ্যে সত্যাসত্যের নির্ণয় না 

হইলে অবিদ্বান্দিগকে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হইয়া বহু ছুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। অতএব সত্যের জয় এনং অপত্যের ক্ষয়ের জগ্ক মিত্রভাবে তর্ক অথবা 

লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা মানব জাতির প্রধান কর্তব্য । তত্ব্যতীত তাহাদের 

কখনও উদ্নতি হইতে পারে না । 

বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ এবং 

জৈনগণ ব্যতীত অন্যান্থ মতাবলম্বীদিগের পক্ষেও অপুর্ব লাভ ও জ্ঞানজনক 
হুইবে। কারণ এই যে, জৈনগণ তীহাদের গ্রন্থসমূহ অপর কোন মভ্তাবলম্বীকে 
দেখিতে, পাঠ করিতে অথবা লিখিয়। লইতেও দেন না। বোম্বাই আর্ধামাজের 

মন্ত্রী শেঠ “সেবকলাল কৃষ্ণদাস” এবং আমার বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে কতকগুলি 
জৈনগ্রন্থ হস্তগত হইয়াছে । এনকল গ্রন্থ কাশীস্থ ণ্জৈন প্রতাকর” যন্ত্রালয়ে 
মুজ্িত হইয়াছে । তদ্বাতীত বোল্বাইতে “প্রকরণ রত্বাকর” নামক গ্রন্থখানিও 

মুক্রিত হইয়াছে । তাহাতেও সকলের পক্ষে জৈন মত কি, তাহা জান। 
সহজ হইয়াছে । 

ভাল, ইহা! কিরূপ বিহ্বানের কাধ্য যে, নিজ মত সংক্রান্ত পুস্তকগুলি 
নিজেই দেখিবেন, অপর কাহাকেও দেখাইবেন না! ইহাতেই জানা যাইতেছে 
যে, ধাহারা এসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তীাহাদ্দের মনে পূর্বেই সন্দেহ 
ছিল যে, তাহাদের গ্রন্থে অনেক অসম্ভব কথা আছে; অন্যমতাবলস্থিগণ 

এসকল পাঠ করিলে খগুন করিবে এবং স্বনতাবলম্বিগণও ভিন্ন মত বিষয়ক 

গ্রন্থ পাঠ করিলে নিজ মতে বিশ্বাস হারাইয়। ফেলিবে। যাহা হউক, এমন 
অনেকেই আছেন, তাহার! নিজেদের দোষ দেখিতে পান না, কিন্তু অন্যের 

দোষ দেখিতে অত্যন্ত উত্ম্বক। ইহ! ম্যায়সঙ্গত কথা নহে। কারণ প্রথমে 

নিজের দোষ দেখিয়া পরে অহ্যের দোষ দেখ! এবং সংশোধন কর! কর্তব্য । 

এখন বৌদ্ধ এবং জৈনমত বিষয়ক আলোচন সদাশয় পাঠকবর্গের সমক্ষে 
উপস্থিত কর। যাইতেছে । ইহ কিরূপ, তাহ। তীহ!রাই বিবেচনা করিবেন। 

কিমধিকলেখেন বুদ্ধিমদর্য্যেসু ॥ 

৫৮ 
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অথ নাস্তিক মতান্ডর্গভ চান্পবাক ০বীদ্ধ 8জনমভ খগ্ডষ্ম- 
মগ্ডন বিষক্সান্ ব্যাখ্যান্ামঃ & 

বৃহস্পতি নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যড্ভাদি উত্তম 

কর্মদসমূহও স্বীকার করিতেন না । শুনুন তাহার মতে-_ 

যাবজ্জীষং স্ুখং জীবেন্নান্তি স্বত্যোরগোচরঃ। 

তন্মীভূতম্তয দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ ॥ 

মনুষ্যাদি কোন প্রাণী মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সঞ্চলকেই মরিতে 
হইবে । অতএব যতদিন শরীরে জীব থাকে, ততদিন ছুখে থাকিবে । যদি 

কেহ বলে যে ধশ্মাচরণে কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধণ্ম পরিত্যাগ করিলে পরজন্মে 

বু ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার প্রতি “চারবাকের” উত্তর, “ওগো 
ভাই! তুমি নির্বোধ) মৃত্যুর পর শরীর ভল্ম হইয়া যায়, যে ব্যক্তি পান- 

ভোজন করিয়াছিল, সে পুনরায় সংসারে আদিবে ন7া। যে কোনও রূপে হউক, 

আনন্দে থাক; সংসায়ে নীতি অনুসারে চল; এশ্বর্য বৃদ্ধি কর এবং তদ্দারা 
যথেচ্ছ ভোগ কর। মনে রাখিও, এই লোকই আছে, পরলোক বলিয়। 

কিছুই নাই। দেখ! পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু-এই চারি ভূতের 
পরিণাম হইতে এই শরীর নিশ্মিত হইয়াছে । তাহাতে এ সকলের যোগবশতঃ 
চৈতন্য উতুপন্ন হয় । যেমন মাদক ভ্রব্য সেবন করিলে মাদকতা ( নেশা ) উৎপন্ন 

হয়, সেইরূপ জীব শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়া শরীরেক্ধ নাশের সহিত স্বয়ং 

নষ্ট হইয়া যায়। তাহ। হইলে পাপ-পুণ্যের ফন কাহার হইবে? 

তচ্চৈতন্যাবিশিষ্টদেহ এব আত্ম! দেহাতিরিস্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥ 

চারি ভূতের সংযোগ বশতঃ এই শরীরে জীবাত্ঝ! উৎপন্ন হয় এবং এ সকলের 
বিয়োগের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, স্বত্যুর পর কোন জীব প্রত্যক্ষ 

হয়না । আমরা এক প্রত্যক্ষই মান, কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অগ্মানাদি 



দ্বাদশ সমুল্লাস ৪৫১ 

হইতেই পারে না। অতএন মুখ্য প্রত্যক্ষের সম্মুখে অনুমানাদি গৌণ বলিয়! 
তাহ৷ গ্রহণীয় নহে। স্থন্দরী স্ত্রীর আলিঙ্গনে আনন্দ সম্তোগ কর! পুকুষার্থের 

ফল।” (উত্তর)-_-পৃথিব্যাদি ভূত জড়। জড় হইতে কখনও চেতনের 

উৎপত্তি হইতে পারে না। বর্তমানে পিতৃ-মাতৃঘংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়) 
কিন্তু হুষ্টির প্রারস্তে পরমেশ্বর ব্যতীত মনুষ্যাদি শরীরের নির্্মাণকর্ত।' অপর 
কেহ থাকিতে পারে না। মাদকতার শ্যায় চেতনের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় 

ন1| কারণ, চেতনেরই মাদকতা হইতে পারে, জড়ের নহে। পদার্থসমূহ 
নষ্ট অর্থাত অধু্ঠ হয়ঃ কিন্তু কাহারও অভাব হয় না। এইরুপে অদৃশ্য 
হইলে জীবেরও অভাব হয়, এইরূপ মনে করা উচিত নহে। দেহের 
সহিত সংযোগ হইলেই জীবাত্বা প্রকট হয়। জীবাত্7া শরীর পরিত্যাগ 

কক্ধিলে, মৃতদেহ পূর্ব্বের হ্যায় চেতনাযুক্ত থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যকে 

উক্ত হইয়ান্ছে ৫. 
নাহং মোহং ব্রবীমি অনুচ্ছিতিধন্মায়মাত্মেতি ॥ 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন, “হে মেত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছিনা, কিন্তু 
সত্যই আত্ম! বিনাশী। আত্মার সংযোগ বশতঃ শরীর চেষ্টা করে। জীবের 

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর শরীরে কোন জ্ঞানই থাকে না। যদি দেহ 
হইতে পৃথক আত্মা না থাকে, তাহ! হইলে যাহার সংযোগ বশতঃ চেতনতা 
এবং বিয়োগ বশতঃ জড়তা হয়, তাহা দেহ হইতে পৃথক। চক্ষু লকলকে 
দেখে, চক্ষু নিজেকে দেখিতে পায় না। সেইরূপ যে প্রত্যক্ষ করে, সে নিজেকে 

ইন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যেমন কেহ চক্ষুঘধারা ঘটপটাদি দেখে, 
সেইরূপ জ্ঞানত্বারা চক্ষুকে দেখে। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকে, দৃশ্য কখনও হয় না। 
যেমন আধার ব্যতীত আধেয়, কারণ ব্যতীত কার্যা, অবয়বী ব্যতীত অবয়ব 

এবং কর্তা ব্যতীত কর্ম থাকিতে পারে না, সেইরূপ কর্তা ব্যতীত প্রত্যক্ষ কিরূপে 

হইতে পারে? সুন্দরী স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থের ফল হইলে, তজ্জনিত ক্ষণিক 

সৃখহঃখও পুরুার্থের ফল। তাহা হইলে স্বর্গন্থখের হানি হইলে ছুঃখ ভোগ 

করিতে হইবে । যদ্দি বলেন যে, ছুঃখমোচন এবং হ্ুখবৃদ্ধির জন্য যত্ববান্ 

হওয়া উচিত তাহা হইলে মুক্তিন্বখের হানি হইবে। স্থতরাং ইন্দ্রিয়ন্থখ 
পুরুষার্থের ফল নহে। 

(চারবাক )--যাহারা ছুঃখমিশ্রিত ম্থখ পরিত্যাগ করে, তাহার মূর্খ । 
যেমন কুষক ধাম্থ হইতে তুল গ্রহণ করিয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ 
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স্বধীগণ সংসারে সুখ গ্রহণ এবং ছুঃখ বর্জন করিবেন। যাহার! ইহলোকের 

উপস্থিত নখ পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত স্বর্গত্খের ইচ্ছায় ধূর্তোপদিষ্ট 
বেদোক্ত অম্সিহোত্রাদি কর্ম, উপাসনা! এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা মজ্ঞ'ন | যখন পরলোকই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা করা 

মূর্খতা । কারণ £-_ 

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভম্মগু&নমূ । 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ 

চারবাক মতের প্রচারক “বৃহস্পতি” বলিতেছেন যে, নির্বেবোধ এবং 

পুরুষকারবিহীন লোকের! অগ্নিোত্র, ভ্রিবেদ, ভ্রিদ্ড এবং ভল্মলেপন প্রভৃতি 

তাহাদের জীবিক1 স্বরূপ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কণ্টকবিদ্ধ হওয়! ইত্যাদি 
কারণে যে ছুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম নরক, আর জগত্বিখ্যাত রাজ। ও 

পরমেশ্বর হওয়া এবং দেহের নাশ হওয়াকে মোক্ষ বলে। মোক্ষ অন্য কিছুই 

নহে। ( উত্তর)-_বিষয়স্থখমাত্রই পুরুষকারের ফল এবং বিষয়হঃখের নিবৃত্তি 

মাত্রই কৃতকৃত্যতা ও ন্বর্গ মনে করা মূর্খতা । অগ্নিহোত্র প্রসভৃতি 
যজ্ঞের দ্বার! বায়ু, বৃষ্টি এবং জল পবিত্র হয়; তাহাতে আরোগ্য এবং ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিন্ধ হয়। ইহা! না জানিয়। বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত 

কন্মের নিন্দা কর! ধূর্তের কাধ্য। ত্রিদণ্ড এবং তম্মধারণের যে খগ্ন কর! 
হইয়াছে, তাহ। যুক্তিসঙ্গত। কণ্টকার্দি হইতে উৎপন্ন ছঃখের নাম নরক 
হইলে তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর মহারোগ প্রভৃতি নরক নহে কেন? 

এতধ্য্যশালী এবং প্রজাপালনে সমর্থ রাজাকে শ্রেষ্ঠ মনে কর! সঙ্গত, কিন্তু 
যে রাজ। পাপী এবং অন্ঠায়কারী, তাহাকেও পরমেশ্বরের হ্যায় সম্মান করার 

মত মূর্খতা আর কি আছে? যর্দি শরীরবিয়োগমাত্রকেই মোক্ষ বলা হয়, 
তাহ। হইলে গার্দভ, কুকুর প্রভৃতি এবং তোমাদের মধ্যে প্রভেদ রছিল কি? 

কেবল আকৃতিমান্রই প্রভেদ রহিল । ( চারবাক )-- 

অগ্নিরুষে৷ জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথাৎনিলঃ। 

কেনেদং চিত্রিতং তন্মাৎ স্বভাবাতদ্ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১ ॥ 

ন ন্বর্গে। নাহপবর্গে বা নৈবাত্বা পারলৌকিকঃ। 

নৈব বর্ণীশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২॥ 
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পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিধ্যতি | 
স্বপিত! যজমানেন তত্র কন্মান্ন হিংস্তাতে ॥ ৩ ॥| 

স্কতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতৃপ্তিকারণম্ । 
গচ্ছতামিহং জন্তৃনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥ ৪ ॥ 
স্বস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেযুস্তাত্র দানতঃ 
প্রাসাদস্তোপরিস্থানামত্র কম্মানন দীয়তে ॥ ৫ ॥ 

যাবজ্জীবেৎ স্রখং জীবেদৃণং কৃত্বা৷ ঘৃতং পিবেৎ। 

ভম্ীভূতম্ত দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৬ ॥ 
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ। 

কম্মাস্তুয়ো ন চায়াতি বন্ধুন্সেহসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥ 

ততশ্চ জীবনোপায়ে৷ ব্রাহ্মৈধিহিতন্ত্িহ ৷ 
স্বৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদৃবিদ্যতে কচি ॥ ৮ ॥ 

ভ্রয়ো বেদস্য কর্তারো! ভগুধূর্তনিশাচরাঃ | 
জফররীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥ ৯ ॥ 
অশ্বস্তাত্র হি শিশ্স্ত পত্বীগ্রাহ্াং প্রকীর্তিতমূ। 
ভখৈস্তদ্বৎ পর্ব গ্রাহজাতং প্রকীর্তিতমূ ॥ ১০ ॥ 

মাংসানাং খাদনং তছন্নিশাচরসমীরিতমূ ॥ ১১ ॥ 

চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং জৈনমতে স্বভাব হইতে জগত উৎপন্ন 

হইক্সাছে। স্বাভাবিক গুণের সহিত ভ্ত্রবাসংযৌগে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

জগতের কর্তা কেহই নাই ॥১9॥ ইহাদের মধ্যে চারবাকের মত এইরূপ, 

কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক এবং জীবাত্ম! হ্বীকার করেন। চারবাক 
তাহ হ্বীকার করেন না। অবশিষ্ট বিষয়ে উক্ত তিন সম্প্রদ্দায়ের মতই প্রায়ঃ 

একরূপ; কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। তীহাদ্দের মতে স্বর্গ, 
নরক এবং প্রলোকগামী কোন আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াও ফলদায়ক 

নহে ॥২॥ যদ্দি যজ্জে কোন পশু বধ করিয়া হোম করিলে সেই পণ 

স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার পিতাকে বধ করিবার পর হোম করিয়! 
স্বর্গে প্রেরণ করে ন! কেন? ॥ ৩॥ যদি শ্রাদ্ধ তর্পণ মৃত জীবদ্দিগের পক্ষে তৃত্তিকর 
হয়। তাহ! হইলে বিদেশযাত্রী পাথেয়ম্বরূপ অল্নবস্স এবং টাকা-কড়ি সঙ্গে 
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লইয়া যায় কেন? যদ্দি মৃতের নামে অপিত বন্ত হ্বর্পে যায়, তাহ৷ 
হইলে যাহারা বিদেশে গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়েরাও তাহাদের নামে 

বন্ত অর্পণ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতে পারে । যদি প্রবাসী আত্মীয়গণ 
তাহ! প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরলোকবাসিগণ কিপ্ূপে প্রাপ্ত হইবে? ॥৪॥ 
যদি মর্ত্যলোকের দানের দ্বার! স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে গৃহের নিল্মস্থলে 
দ্রান করিলে, উপরিস্থিত ব্যক্তিগণ তৃপ্ত হয় না৷ কেন? ॥ ৫ ॥ অতএব যতকাল 

জীবিত থাকিবে, ততকাল ম্থুখেই জীবন যাপন করিবে । গৃহে কোন বস্ত ন৷ 
থাকিলে খণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে ; সেই খণ পরিশোধ করিতে হুইবে ন! 

কারণ যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, সে শরীরের উভয়েই ( খপদাতা ও 

গ্রহীত। ) ফিরিয়া আপিবে না, তখন কে কাহার নিকট চাছিবে বা কে পরিশোধ 
করিবে ? ॥৬॥ মৃত্যুর পর জীব শরীর হইতে বহির্গত হুইয়া পরলোকে গমন 

করে, এইকূপ যে লোকোক্তি জাছে তাহা! মিথ্যা । কারণ তাহ1 সত্য হইলে 

পরলোৌকগত জীব কুটুম্বদিগের মোহে আসক্ত হইয়া পুনরায় গুহে ফিরিয়। 
আসে ন। কেন? ॥৭॥ স্থুতরাং এ সকল ত্রাঙ্ষণগণ নিজের জীবিকার উপায় করিয়াছে । 

স্বৃতকের জঙ্য দশগাত্রা্দি ক্রিয়ও তাহাদের জীবিকার লীলা ॥৮॥ বেদরচয়িতা 

ভগ, ধূর্ত এবং নিশাচর এই তিন। “জর্রী”, তুর্কী ইত্যাদি ধূর্ত পঞ্চিতদিগের 
বচন ॥ ৯ ॥ ধূর্তদিগের রচনা দেখুন | যজমানের স্ত্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে, 
অশ্থের সহিত তাহার সমাগম করাইবে, যজমানের কন্যার সহিত ঠাষ্ট 

পরিহাস করিবে--এই সব কথা ধূর্ত ভিন্ন অপর কেহু কি লিখিতে পারে ? ॥ ১০ ॥ 

বেদে যেস্থলে মাংসভোজনের কথা লেখা হইয়াছে, তাহ] রাক্ষসের রচনা ॥ ১১ ॥ 

(উদ্তর)--চেতন পরমেশ্বর কর্তৃক নিন্মিত না হইলে, জড় পদ্ার্থসমূহ স্বাভাবিক- 
ভাবে নিয়মপুর্ব্বক মিলিত হুইয়! উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতেই 
হইত, তবে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্ত্রঃ পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক স্বয়ং নিন্মিত হয় ন! 
কেন 1 ॥১॥ স্থঘভোগের নাম স্বর্গ এবং ছুঃখভোগের নাম নরক। জীবাত্মা ন। 

থাকিলে ন্ুখহুঃখ কে ভোগ করিবে ? বর্তমানের হ্যায় পরজম্মেও জীব নুখছুঃখের 

ভোক্তা । বর্ণাশ্রমীদ্দিগের সত্যভাষণ এবং পরোপকার প্রভৃতি ক্রিয়াও কি 

নিক্ষল 1? কখনই না॥২।॥ বেদার্দি সত্যশান্সে কোথাও পশড বধ করিয়া 

হোম করিবার কথা লিখিত হয় নাই। ম্ৃতকের শ্রাঙ্ধ-তর্পণও কপোলকল্লিত, 
কারণ, এ সকল বেদাদি সত্যশান্ত্রবিরুদ্ধ এবং ভাগবতাদি পুরাণমতাবলম্বীদিগের 

অনুকূল মত। এইজগ্য ইহার খণ্ডন অনিবাধ্য ॥ 181৫ ॥ বিষ্ঞমান বস্তর '্বভাবৰ 
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কখনও হয় না ; বিস্তমান জীবেরও অভাব হইতে পারে না। দেহ ভ্ম হয়, কিন্ত 

জীব ভন্ম হয় না, জীব ত অন্য শরীরে গমন করে। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ 

নাই যে, যাহার! খণ করিয়া পরের ভ্রব্য ভোগ করিয়া, শোধ করে না তাহার 

নিশ্চয়ই পাপী হয় এবং পরজনম্মের ছুঃখরূপ নরক ভোগ করে ॥ ৬॥ দেহ হইতে 
বছির্গত হইয়া জীব স্থানান্তরে গমন করে এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। 

তাহার পুর্ববজন্মা ও কুটুম্ব প্রভৃতির কোন জ্ঞান থাকে না। এই জন্ম 

কুটুম্বদ্রিগের মধ্যে ফিরিয়া আলিতে পারে না॥৭॥ হ, ত্রাহ্মণগণ তাহাদের 

জীবিকার জন্য প্রেতকণ্ম রচনা করিয়াছে । ইহা বেদোক্ত নহে বলিয়া 
খগ্ডনীয় ॥ ৮॥ 

এখন দেখুন ! যর্দি চারযাক প্রভৃতি বেদ।দি সত্যশান্ত্র দর্শন পাঠ এবং শ্রবণ 

করিতেন তাহ। হইলে কখনও বেদের নিন্দা করিতেন না এবং বলিতেন না 

যে, বেদ ভগ, ধূর্ত এবং নিশাচরসদৃশ ব্যক্তিদিগের রচিত। অবশ্য মহীধর 
প্রভৃতি টীকাকারগণই ভগ, ধূর্ত এবং নিশাচর সদৃশ) ধূর্ততা তাহাদের, 
বেদের নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং 
জৈনগণ মুল চারিবেদের সংহিতাগুলি দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করেন নাই এবং কোন 
বিদ্বানের নিকট অধায়নও করেন নাই। এই নিমিত্ত তাহার! নষ্ট ভ্রষ্ট বুদ্ধি 
লইয়া নিরর্৫ধক বেদের নিন্দা করিয়াছেন এবং ছষ্টবুদ্ধি বামমারগাদিগের 
প্রমাণশুস্থ কপোল কল্পিত জঘণ্য টাকাসমূহ পাঠ করিয়া বেদবিরোধী হইয়াছেন। 
ফলে তাহারা অবিস্তারূগী অতল সমুন্ত্রে নিপতিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ 

ভাল, এস্থলে বিবেচ্য এইষে, স্ত্রীলোকের দ্বার অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করান, অশ্বের 

সহিত তাহার সমাগম করান, যজমানের কন্যার সহিত হাপ্য পরিহান করা-_ 

বামমাগী ব/তীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এসকল মহাপাপী বামমার্গী 

ব্যতীত কে এমন ভ্রষ্ট, অশুদ্ধ, বেদার্থবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা করিবে? চারবাক 

প্রভৃতির জন ছুঃখ হয় যে তীহারা নিবিবচারে বেদের নিন্দায় ততপর 
হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধির কোনই সন্বহখর করেন নাই। তাহাদের হুর্ভাগ্য 

এই যে সত্যাসত্যের বিচার পুর্বক সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খগ্ডন 
করিবার মত বিষ্ভা ভীহাদের ছিল না ॥ ১০ ॥ মাংসভোজনের কথাও বামমার্গী 

টীকাকারদিগের লীলা । এই নিমিত্ত তাহাদিগকে রাক্ষস বল। উচিত । বেদে কোনও 
স্থলে মাংসভোজনের উল্লেখ মাত্রও নাই। ন্ুতরাং যে সকল টীকাকার বেদ 
না৷ জানিয়া শুনিয়া! বেদের মনগড়া নিন্দা করিয়াছেন, এসকল মিথ্যা বলার 
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পাপ নিশ্চয়ই তাহাদের স্বন্ধে পতিত হইবে । ইহ] সত্য যে, ধাহারা বেদবিরোধী 

হইয়াছিলেন, হইয়াছেন এবং হুইবেন, তাহার! অবিষ্তারূপী অন্ধকারে নিপতিত 
হইয়! সুখের পরিবর্তে যতই দারুণ দুংখ ভোগ করিবেন, তাহ তাহাদের পক্ষে 

ততই অল্প হইবে। অতএব মনুষ্যমীত্রেরই বেদানুকুল আচরণ করা কর্তব্য ॥ ১১। 
বামমার্গিগণ মিথ্যা কপোল কল্পনা করিয়া বেদের নামে নিজেদের প্রয়োজন 

সিদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ যথেচ্ছ মগ্ভপান, মাংসতোজন, পরস্ত্রীগমনার্দি ছুষ্ট কর্মের 

প্রত্তনকল্পলে বেদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে । ইহার্দের দেখাদেখি, 

চারবাক, লৌদ্ধ ও জৈনগণও বেদের নিন্দা করিতে আরম্ত করে, নিজের 
পৃথক এক বেদবিরুদ্ধ, অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলন করিল। 
চারবাকাদি যদ্দি বেদের মুল অর্থ আলোচন1 করিতেন তবে মিথ্যা টাবাসমূহ 
দেখিয়৷ সতা বেগমত পরিত্যাগ করিতেন কি? কিকরা যায়! হতভাগ্যদের 

“বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি” । যখন নষ্ট জ্ষ্ট হওয়ার সময় আসে তখনই 

মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয়। এখন চারবাঁক প্রভৃতির মধ্যে যেভেদ আছে, 

তাহা লিখিত হইতেছে । তাহারা অনেক বিষয়ে একমত। চারবাক 

দেহের উত্পত্তির সহিত জীবের উৎপত্তি এবং দেহনাশের সহিত জীবের 

নাশ শ্বীকার করেন না। তাহার! পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানেন না এবং 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অনুমানাদি প্রমাণ হ্বীকার করেন না। চারবাক 

শব্দের অর্থ বাক্যপ্রয়োগে প্রগল্ভ, বিশেবার্থ “বৈতপ্ডিক”। বৌদ্ধ এবং 
জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীন, পুনর্জন্ম, পরলোক এনং মুক্তিও 

স্বীকার করেন। চাঁরবাকের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈনের এতটা মতভেদ আছে। 
নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্নাঃ পরমতদ্েষ, অতঃপর আলোচ্য ছয় তু 

(ছয় কর্ম) এবং জগতের অকর্তৃত্থ ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত । চারবাকমত 
সংক্ষেপে প্রদশিত হইল। 

এখন বৌদ্ধমত সম্বদ্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে__ 

কার্য্যকারণভাবাদ্। স্বভাবাদ্। নিয়ামকাৎ। 

অবিনাভাবনিয়মো দর্শনাস্তরদর্শনাৎ ॥ 

কাধ্য-কারণভাব অর্থাৎ কাধ্যদর্শনে কারণের এবং কারণদর্শনে কার্য্যাদির 

সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্বারা শেষে অনুমান হইয়া থাকে। এতত্বযতীত 
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প্রাণীদিগের সম্পূর্ণ ব্যধহার সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সব লক্ষণ দ্বারা 
অনুমানের প্রাধান্থ ন্বীকার করাতে চারবাক হইতে বৌদ্ধ একটি পৃথক 
শাখ! হইয়াছে। 

বৌদ্ধ চরি প্রকারের_-প্রথম মাধ্যমিক, দ্বিতীয় *যোগাচার”, তৃতীয় 
সৌত্রান্তিক এবং চতুর্থ “বৈভাধিক”। “বুদ্ধ! নির্বর্ততে স বৌদ্ধঃ। 
বুদ্ধি বারা যাহা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে যে বিষয় নিজের বুদ্ধিতে বুঝা যায় তাহা 
তাহ! মান্য এবং যাহা যাহ! নিজের বোধগম্য হয় না তাহা তাহ। অস্বীকার করা 
বৌদ্ধদের লক্ষণ ! বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম “মা ধ্যমিক” সর্ববশূন্তবাদী অর্থাৎ তাহাদের 
মতে যাবতীয় পদার্থ শূন্ত অর্থাৎ আদিতে এবং অস্তে থাকে না, মধ্যে প্রতীতি 
হইলে প্র হীতিকালে থাকিয়। পরে শুন্ঠ হইয়। যাঁয়। উদাহরণ স্বরূপ, উৎপত্তির 

পুর্ববে ঘট ছিল না, প্রধ্বংসের পর থাকে না এবং ঘটজ্ঞান কালে ভাসমান 
হইয়। পদার্থাপ্তরে যাইতে যাইতে ঘটগঞান থাকে না। অতএব শুম্ই একমাত্র 

তন্ব। দ্বিতীয় “যোগবঢার” বাহশুন্ততাবাদী ; অর্থাৎ পদার্থসমূহ অভ্যন্তরস্থ 
জানের মধ্যে ভাসমান হয়, বাহিরে নহে। যেমন আত্মায় ঘটভ্ভান 

আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে “ই ঘট”। ভিতরে জ্ঞান না থাকিলে বলিতে 

পাঁরিত না। ইহার। এইরূপ মানে। তৃতীয় «“সৌত্রাস্তিক+ দ্িগের মতে বাহিরে 
বস্তুর অনুম।ন হয়, কিন্তু বাহিরে সাঙ্গোপাঙ্গ কোন বস্ত প্রত্যক্ষ হয় না) একদেশে 

প্রত্যক্ষ হওয়াতে শেষে অনুমান হইয়া থাকে । তাহাদের মত এইরূপ । 

চতুর্থ “বৈভাধিক্দিগের মতে পদার্থ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে নহে। 
উদাহরণ স্বরূপ, “গন্নং নীলে! ঘটঃ”-_এই প্রতীতির মধ্যে নীলবর্ণ ঘটাকৃতি 
বাহিরে প্রতীহ হয় । তাহার এইরূপ মানে । বুদ্ধ সকল বৌদ্ধের আচাধ্য 

হওয়া সাত্বেও শিল্্দিগের বুদ্ধিভেদ বশতঃ চতুবিবধ শাখা হইয়াছে। স্ূ্য্যান্তের 

পর লম্পটগণ পরন্ত্ীগমনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তখন স্ুধীগণ সত্যভাষণাদি 

সশকন্ম করিয়া থাকেন। স্থতরাং একই সময়ে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে লোকে 

ভিন্ন ভিন্ন চে&া করিয়া থাকে । 

পূর্বেবোক্ত চারিটি শাখার মধ্যে “মাধ্যমিক” মতে সমস্তই ক্ষণিক অর্থাৎ 

ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পুর্ববক্ষণে যে বস্ত যে রূপ জ্ঞাত ছিল, 

পরক্ষণে তাহা! দেইরূপ থাকে না। ম্ৃতরাং সমস্তই ক্ষণিক। তাহারা এইরূপ 

মানে। দ্বিীর *“যোগাচার” মতে সমস্ত প্রবৃত্তি ছুঃখরূপ) কারণ কোন বস্তুর 

প্রাঞ্থিতে কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। একটির প্রাঞ্চিতে অন্যটির প্রাপ্তির ইচ্ছ। 
৫৪ 
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বর্তমানই থাকে । তৃতীয় “সৌত্রান্তিক” মতে পদার্থস্মৃহ স্ব স্ব লক্ষণ দ্বার! 
লক্ষিত হয়। উদ্দাহরণ স্বরূপ, গোচিহন 'ঘারা গো ও অশ্বচিন্ ত্বারা অশ্ব জানা 

যায়। অতএব লক্ষণ সর্বদা লক্ষ্যের মধ্যে থাকে । তাহারা এইরূপ বলে। 

চতুর্থ “বৈভাষিক” মতে শৃন্তই একমাত্র পদ্দার্থ। বৈভাধিকগণ মাধ্যমিক মতের 
সর্ববশুগ্ঠবাদ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের অনেক বিবাদী পক্ষ আছে। 
এইরূপে তাহারা চাঁরিপ্রকার ভাবনা স্বীকার করেন। ( উদ্ধর )--য্দি সমস্তই 
শূন্/ হয়, তাহ! হইলে শুন্যের জাতী শুন্ত হইতে পারে না এবং শুগ্ শুস্যকে 

জানিতে পারে না। স্থৃতরাং শুন্যের জ্ঞাতা ও ভ্ঞ্েয় ছুই পদার্থ নিদ্ধ হয়। 

যদি “যোগাচার” বাহাশুন্যতা স্বীকার করেন, তাহা! হইলে পর্বত তাহার 

ভিতরে থাকা উচিত। যদ্দি বলেন যে, পর্ঘঘত ভিতরে আছে তবে তাহার 

হৃদয়ে পর্ববতসদূৃশ অবকাশ কোথায়? অতএব পর্বত বাহিরে থাকে 

কিন্তু পর্ববতজ্ঞীন আত্মায় থাকে। সৌগ্রান্তিক কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ 

বলিয়। স্বীকার করেন না। তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এবং তীহার 

বাক্যও অনুমান সাপেক্ষ হওয়। উচিত, প্রত্যক্ষ নহে । যদি কোন পদার্থই 

প্রত্যক্ষ না হয়, তবে ণ্অয়ং ঘট?” এইরূপ প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে; কিন্ত 

“আয়ং ঘটেকদেশঃ” ইহা ঘটের একদেশ, এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। 

ঘটের এক দেশের নাম ঘট নহে, কিন্ত সমুদায়ের নাম ঘট । “ইহা ঘট” এই 

বলিলে ঘট প্রত্যক্ষ, অনুমেয় নহে, কারণ সমস্ত অবয়বের মধো অবয়বী এক। 

অবয়বী একের প্রত্যক্ষ হইলে ঘটের সমস্ত অবয়বও প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ সাবয়ব 

ঘট প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্থ নৈভাষিক মতে বাহা পদার্থ প্রত্যন্দ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত 
নহে । কারণ যে স্থলে জ্গতা এবং জ্ঞান থাকে, সেই স্থলেই প্রত্যক্ষ হয় । প্রত্যক্ষের 

বিষয় বাহিরে থাকে, কিন্তু তদাকার জ্ঞান আত্মায় হয়। যদি ক্ষণিক পদার্থ এবং এ 

পদার্থের জ্ঞানও ক্ষণিক হয়, তাহ1 হইলে, প্প্রত্যভিজ্ঞা” অর্থাৎ “আমি একথা 

বলিয়াছিলাম” এইরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে । কিন্তু পুর্ববদৃষ্ট এবং পর্ববশ্রুত 
বিষয়েরই ল্ররণ হইয়। থাকে । এই নিমিত্ত ক্ষণিকবাদও যুক্তিসঙ্গত নছে। 

যদি সমস্তই ছুঃখ হয় এবং স্্খ কিছুই না থাকে, ভাহ। হইলে রাত্রির অপেক্ষায় 

দিন এবং দিনের অপেক্ষায় রাত্রির শ্যায় সুখের অপেক্ষা! ব্যতীত ছুঃখ সিদ্ধ 

হইতে পারে না। অতএব সমস্তই দুঃখ, এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে । ম্বলক্ষণ 

মানিলে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য । যেমন ঘটের রূপ ঘটের রূপের 

লক্ষণ। চক্ষু লক্ষণ হইতে পৃথক। পক্ষান্তরে গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন এইরূপ 
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ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য এবং লক্ষণ শ্বী্ষার করিতে হুইবে। শুন্যের যে উত্তর 
পুর্বেধ দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে তাহাই গ্রহণীয় অর্থাৎ শুস্তের জ্ঞাতা শুন্ঠ 
হইতে ভিন্ন। 

সর্ববস্য সংসারস্য ছুঃখাত্বকত্বং সর্ব্বতীর্ঘস্করসংগতম্ ॥ 

ধাহারা বৌদ্ধদিগের তীর্ঘক্কর, তাহাদিগকে জৈনগণও মানেন। তাহাদের 
মধ্যে কোন প্রতেদ নাই। তাহার সকলেই পুর্ব্বেক্ত ভাবনাচতুষ্টয় অর্থাৎ 
চারি প্রকার ভাবনা দ্বারা বাসনাসমুহের নিবৃত্তি বশতঃ শুন্তরূপ নির্বাণ 
অর্থাত মুক্তি স্বীকার করেন। তাহার! তীহাদের শিবষ্যদিগকে যোগাচার 

সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তাহাদের মতে গুরুবাক্যই প্রমাণ এবং 

অনাদি বুদ্ধিতে বাসনা উৎপন্ন হয় বলিয় বুদ্ধি অনেকাঁকার হইয়া ভাসম।ন 

হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ ক্বন্ধ £-- 

রূপধিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্ব্মসংজ্ঞকঃ | 

(প্রথম) ইন্দ্রিরসমূহের দ্বার যে রূপাদ্দি বিষয় গৃহীত হয় তাহাকে 
দরূপস্বন্ধ” (দ্বিতীয়) আলয়বিজ্ঞান প্রবৃত্তির জ্ঞান হওয়া কাম্যকে *বিজ্ঞা নম্কন্ধ,” 

(তৃতীয় ) রূপক্কন্ধ এবং বিজ্ঞানক্ষদ্ধ হইতে উৎপন্ন স্থুখছুঃখ প্রভৃতির প্রতীতিরূপ 
ব্যবহ্থারকে “নেদনাক্কন্ধ,৮ (চতুর্থ) গবাদি সংজ্ঞার সহিত নামীর সম্বন্ধ স্বীকার 

রূপ ব্যবহারকে ““সংজ্জাক্কন্ধ+ এবং ( পঞ্চম ) বেদনাস্বন্ধ হইতে উৎপন্ন রাগ 

ঘেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধাতৃথ্ণাদি উপরে, মদ, গ্রমাদ, অতিমানি, ধর্ম এবং অধর্মরূপ 

ব্যবহ'রকে “সংস্কারক্ষন্ধ”' বলে। সমস্ত সংসার ছুঃখ, দুঃখের আলয় এবং 

£খের সাধন স্বরূপ, এইরূপ ভাবন! করিয়। সংসার হইতে মুক্ত হওয়া বৌদ্ধদিগের 
মত। চারবাকদ্দিগের মধ্যে বিশেষ এই যে, তাহার! মুক্তি, অনুমান এবং জীব 

স্বীকার করেন না । 

দেশন। লোকনাথানাং সত্বীশয়বশানু গাঃ | 

ভি্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্র্বহুভিঃ কিল ॥ ১॥ 
গ্তীরোভানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণঃ । 

ভিন্ন৷ হি দেশন] ভিন্ন শূন্যতাদ্বয়লক্ষণ] ॥ ২॥ 
অর্থানুপার্জ্য বহুশে৷ দ্বাদশায়তনানি বৈ। 
পরিতঃ পুজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পুজিতৈঃ ॥ ৩ ॥ 
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জ্ঞানেন্দ্িয়াণি পঞ্চেব তথ। কর্পেন্দিয়াণি.চ। 
মনে বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ ॥ ৪। 

অর্থাৎ ঘিনি জ্ঞানী, অনাসক্ত, জীবম্মুক্ত, যিনি লোকনাথ বুদ্ধ প্রভৃতি তীর্ঘন্কর- 

দ্বিগের তত্ববেত্তা, যিনি বিভিন্ন পদ্ধার্থের উপদেঞ্া। এবং বনুরূপে ও বু উপায়ে 

যিনি বণিত হইয়াছেন তাহাকে মান্য করিবে ॥ ১॥ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের 
প্রদত্ত পুর্বের্বাক্ত শুন্যতা লক্ষণযুস্ত উপদেশ সমূহ মানত করিবে। এসকল 
অত্যন্ত গম্ভীর এবং প্রপিদ্ধ ভেদে কোনস্থলে গুপ্ত ও কোনস্থলে প্রকট ॥ ২॥ 

দ্বাদশ্ায়তন পুজাই মোক্ষদ্রারিনী। তজ্জন্তা বহু ধনসামগ্রী সংগ্রহ করিবে 

এবং দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেধ নিশ্মীণ করিয়। সর্ববতোভাবে 

পুজা করিবে । অপর কাহারও পুজা করিবার প্রয়োজন কি?1৩॥ 
ইহাদের ছ্বাদ্শায়তন পুজা এই--পাঁচ জ্ঞানেক্দ্িয় অর্থাৎ আতর, ত্বক্, চক্ষু, 

জিহবা এবং নাসিক; পাঁচ কর্মেন্দ্িয় অর্থাৎ বাক্, হস্ত, পাদ, গুহা এবং 

উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিকে সংক্কীর অর্থাৎ আনন্দে প্রবৃত্ত 

রাখা ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত ॥ ৪ ॥ 

(উত্তর )__সফন্ত সংসার ছুঃখরূপ হইলে তাহাতে কোন জীবের প্রবৃত্তি 

থাকা বচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব 
সমস্ত সংসার হুঃখরূপ হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে সুখ ও ছুঃখ ছুইই আছে। 

বৌন্ধগণ এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন যে সংসার ছুঃখরূপ, তাহা হইলে তাহার! 

পানভোজন এবং ওষধ পথ্য প্রভৃতি সেবন করিয়। শরীর রক্ষায় যতুরান 

হইয়া স্খ কেন চান? যদ্দি বলেন “আমর! যত্ববান হই বটে কিন্তু তাহাকে 

কেবল দুঃখই মনে করি” । তাহাও অসম্ভব; কারণ জীব সুখ জানিয়া 

প্রবৃত্ত এবং ছুঃখ জানিয়া নিষুত্ত হয়। সং্ারে ধর্শীনুষ্ঠান, বিষ্ভা এবং সৎসঙ্গ 
প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাধ্য সুখকর। বৌদ্ধ ব্যতীত কোন বিদ্বান এসকল 
দুঃখজনক বলিয়। মনে করিতে পারেন না । 

পুর্বেবাক্ত পঞ্চ স্ন্ধ একেবারে অপুণন। কারণ এ সকল পরীক্ষা করিলে 

এক একটি স্কন্ধের মধ্যে অনেক ভেদ হইতে পারে। অনাদি, নাথদিগেরও নাথ 

পরমাত্মার পরিবর্তে যে সকল তীর্ঘস্করকে উপদেষ্টা এবং লোকনাথ বলিয়া 

মান কর! হয়, সেই তীর্থস্করদিগকে কে উপদেশ দিয়াছেন? যদি বলেন, 

তাহার! নিজে নিজেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তবে তাহা অসম্ভব, যেহেতু 
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কারণ ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। অথবা যদি মনে করা যায় যে, 
তাহার্দের মতানুসারে তাহ হইতে পারে, তবে এখনও তাহাদের মধ্যে অধ্যয়ন 
অধ্যাপন শ্রবণ শ্রাবণ এবং জ্ঞানীদিগের সংসর্গ ব্যতীত কেহই জ্ঞানবান হন 
না কেন? যেহেতু হন না, অতএব এইরূপ কথন সর্ববথা ভিত্তিহীন, যুক্তিশুন্ত এবং 

সন্নিপাত রোগীর প্রলাপসদৃশ। যদ্দি বৌদ্ধমতে সমস্তই শুম্তরূপ অদ্বৈত 
ছয়, তবে তাহ] যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিষ্ভমান্ বস্তু কখনও শশ্তরূপ হইতে 

পারে না। অবশ্য তাহ সুক্ম কারণরূপে পরিণত হয়। অতএব তাহাদের 

উক্তি ভ্রান্তিপুর্ণ। 

য্দি উপাজ্জিত অর্থব্যয় দ্বার দ্বাদ্শায়তন পুজাকে মোক্ষসাধক বলয়! 
মনে করেন, তাহা হইলে দশ প্রাণ এং একাদশ জীবাত্মার পুজা করেন ন। 
কেন? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পুজ।ও মোক্ষসাধক হয়, তাহা হইলে 

বৌদ্ধ ও বিষয়াসক্তদ্দিগের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? যদি বৌদ্ধগণ বিষয়াসক্তি 
হইতে নিস্তার পাইলেন না, তবে তাহাদের মুক্তিই বা কোথায় রহিল! আর 

এ ক্ষেত্রে মুক্তির প্রয়োজনই বা কি ? অবিষ্ভাবিষয়ে বৌদ্ধগণ কি প্রকার উন্নতিই 
ন! করিয়াছেন! এ বিষয়ে তীহাদের সহিত তুলন। দেওয়া যাইতে পারে এমন 
কেহই নাই। বাস্তবিক বেদ এবং ঈশ্রের সহিত বিরোধ করিয়া! তাহারা 

এই ফল লাভ করিলেন যে, প্রথমতঃ সমস্ত সংসারকে ছুখরপ ভাবন! 

করিয়! পরে মধ্যস্থলে দ্বাদ্বশ্বায়তন পুজা আর্ত করিয়! দিলেন ! এই দ্বাদশায়তন 

পুজা কি পাধিব বস্ত্র পুজা ব্যতীত অন্য কিছু? যদি তদ্দারা মুক্তিলাভ হইতে 
পারে, তবে কি কেহ চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্বেষণ করিলেও রতুলাত করিতে পারে? 

বেদ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় ইহাদ্দের এমনই লীলা-খেল! হইয়াছে ! 

যদ্দি এখনও সুখের আকাঙক্ষা থাকে, তাহা হইলে তীাহার। বেদ এবং ঈশ্বরের 

শরণাপন্ন হইয়। জীবন সফল করুন। «বিবেকবিলাস” নামক গ্রন্থে বৌদ্ধমত 

এইরূপ বণিত হইয়াছে £-_ 

বৌদ্ধানাং স্থুগতো! দেবে বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্। 
আর্ধ্যসত্বাখ্যয়াদত্বচতুষটয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ১॥ 
ছঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো! মতঃ। 
মার্গশ্েত্যস্ত চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ আঁয়তামতঃ ॥ ২ ॥ 
ছুঃখসংসারিণস্বন্ধান্তে চ পঞ্চ প্রকীতিতাঃ। 



৪৬২ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞ। সংস্কারে। রূপমেব চ ॥ ৩॥ 

পঞ্েক্দ্রিয়াণি শব্দ। বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসমৃ । 

ধন্মায়তনমেতানি ঘাদশায়তনানি তু ॥ ৪ ॥ 

রাগাদীনাং গণো যঃ স্তাৎ সমুদেতি নৃণাং হুদি। 
আত্মাত্মীকস্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥ 
ক্ষণিকাঃ সর্ববসংক্কীরা ইতি যা বাসনা স্থির । 

সমার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সচ মোক্ষোহভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ 
প্রত্যক্ষানুমানং চ গ্রামাণং দ্বিত্তয়ং তথা । 

চতুঃপ্রস্থানিক৷ বৌদ্ধাঃ খ্যাত। বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ 
অথে। জ্ঞানান্বিতো৷ বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে। 
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষ গ্রান্থোহর্থে। ন বহিন্তঃ ॥ ৮ ॥ 
আকারসহিতাবুদ্ধিষোগাচারস্ত সম্মত । 
কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥ 

রাগাদি জ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্তবা! । 

চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং যুক্তিরেষ। প্রকীতিতা ॥ ১০ ॥ 
কৃতিঃ কমণগুলুশ্মোপ্যং চীরং পূর্ববাহছভোজনম্ । 
ংঘে! রক্তান্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষৃভিঃ ॥ ১১ ॥ 

স্থগতদেব ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধদিগের পুঁজনীয়, জগত ক্ষণভঙ্গুর, আর্য পুরুষ 
ও আর্য স্ত্রী এবং তত্বসমূহের আখ্য৷ সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি--এই চারিটি বৌদ্ধদিগের 

মন্তব্য বিষয় ॥ ১॥ এই বিশ্ব ছুঃখের আলয় ম্বরূপ, ইহা জানিতে পারিলে মনুস্ 

সমুদয় অর্থাৎ উন্মতি লাভ করে। এসকল বিষয়ের ব্যাখ্য। ক্রমশঃ শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ 

সংসারে কেবল ভুঃখই আছে। পুর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্বন্ধ সম্যক্রূপে জানিবে ॥ ৩॥ 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এ সকলের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন বুদ্ধি ও অস্তঃকরণ 

ধর্মের এই দ্বাদশ স্থান ॥ ৪ ॥ মনুষ্যের হৃদয়ে যে রাগঘেবাদি সমুহের উৎপত্তি হয়, 

এ সকলকে সমুদয় এবং আত্মা ও আত্মার স্বভাব এবং গুণকে আখ্যা 
বলে। এ লকল হইতে পুনরায় সমুদ্ধয় হইয়া থাকে ॥৫ ॥ সমস্ত সংশ্ষার 
ক্ষণিক। বাসনার স্থিরতাই বৌদ্ধদিগের পন্থা । উক্ত শুন্ঠতত্ব শুন্যরূপ হওয়ার নাম 
মোক্ষ ॥৬| বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুইটি প্রমাণই হ্বীকার করেন। ইহাদের 



ঘাদশ সমুল্লাস ৪৬৩ 

মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা--বৈভাবিক, সৌত্রাস্তিক, যোগাচার এবং 
মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ তন্মধ্যে বৈভাষিকমতে জ্বানে যে পদার্থ আছে, তাহাই বি্তমান 
বলিয়। হ্বীকার্য। যাহা জ্ঞানে নাই, দিদ্ধপুরুষগণ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে পারেন না। সৌত্রাস্তিকগণ ভিতুরকে প্রত্যক্ষ পদার্থ হ্বীকার কষ্ছেন, 
বাহিরকে নহে ॥৮॥ যোগাচার আঁকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানঘুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করেন 

এবং মাধ্যমিক কেবল নিজের মধ্যে পদার্থ সমূহের জ্ঞান মাত্র মানেন, পদার্থ 
স্বীকার করেন না ॥৯॥ চারি প্রকার বৌদ্ধ মতেই রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহের 
বাপনার নাশ হইতে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১০॥ মৃগাদির চর্ম, কমণুলু মুণ্ডিত মস্তক, 

বন্ৃল বর, পুর্ববাহে মর্থাৎ নয় ঘটিকাঁর পুর্বেব ভোজন, নিঃদঙ্গ না থাক1 এবং 
রক্তবন্ত্র ধারণ-__ইহাই বৌদ্ধ সাধুর লক্ষণ ॥ ১১ ॥ 

( উত্তর )--যদি সুগত বুদ্ধই বৌদ্ধদিগের দেব হন, তাহ! হইলে তাহার 

গুরু কে ছিলেন? বিশ্ব ক্ষণভন্কুর হইলে, দীর্ঘ কাল পুর্বে দৃষ্ট পদার্থের 

“ইস্থা তাহাই”, এইরূপ ম্মরণ হইতে পারে না। যাহা ক্ষণভন্গুর তাহ! 
পদ্বার্থ রূপেই থাকে না; সুতরাং কাহার স্মরণ হইবে? ক্ষণিকবাদই বৌদ্ধদের 
মার্গ হইলে তাহাদের মোক্ষও ক্ষণভন্ুর হইবে। যদি জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থই জব্য হয়, 
তবে জড় দ্রবোও জ্ঞান থাক1 উষ্টিত। তবে তাহা সথশলন প্রভৃতি ক্রিয়। 

কাহার উপর করে? তাল, যাহ৷ বাহিরে দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা কিরূপে 
হইতে পারে? বুদ্ধি আকারনিশিষ্ট হইলে দৃশ্য হওয়া উচিত। যপ্দি কেবলমাত্র 
জ্ঞানই হৃদয়ে আত্মস্থ হয় এনং বাহা পদার্থকে বল ও জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার কর! 

হয়, তাহ হইলে ভ্ঞেম় পদার্থ বাতীত জ্ঞান হইতে পারে না। যদি বাসনাচ্ছেদ্দই 

মুক্তি হয়, তবে নুযুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা উচিত। 

কিন্তু এইরূপ মনে কর! বিচ্ভাবিরুদ্ধ, সুতরাং গহিত। বৌদ্ধদ্দিগের মতবাদ 

সংক্ষেপে প্রদশ্িত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল 

পূরষের৷ জানিতে পারিবেন যে তাহাদের বিগ্কাবুদ্ধি এবং মতবাদ কিরূপ। 

জৈনগণও ইহা স্বীকার করেন। 

অতঃপর জৈনমত বর্ণনা কর। যাইতেছে । 

প্রকরণরত্াকর প্রথম ভাগ, নয়চক্রসারে নিন্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে 

যে-বৌন্ধগণ এক এক সময়ে নব নব ভাবে (১) আকাশ, (২) কাগ, 

(৩) জীব এবং (৪) পুল ( পরমাণু )--এই চারি ভ্ত্রব্য স্বীকার করেন। 
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জৈনগণ ধর্ম্ান্তিকায়। অধর্দাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকায়, 
জীবাস্তিকায় এবং কাঁল__এই ছয় দ্রব্য ম্বীকার করেন; তম্মধ্যে কালকে 
আস্তিকায় ম্বীকার করেন না, কিন্তু তাহাদ্দের মতে কাল উপচার বশতঃ 
জ্রব্য; কিন্তু যঘার্থতঃ তাহা নহে। আসন্তিকায় সমূহের মধ্যে ্ধর্ম্দান্তিকায়” 
পরিণামিত্ব বশতঃ পরিণাম প্রাণ্ড জীব এবং পুদগল গতি ধারণের অবলম্বন স্বরূপ । 
ইহা অনংখ্য স্থানে এবং অপংখ্য লোকে অনন্ত পরিমাণে ব্যাপক হইয়া 
রহিয়াছে। দ্বিতীয় “অধন্মান্তিকায়”। ইহা স্থিরত। বশতঃ পরিণামী আত্মা 
এবং পরমাণু সমূহের ধারণের হেতু স্বরূপ । তৃতীয় “আকা শাস্তিকায়” ৷ ইহা! সকল 
দ্রব্যের আধার এবং অবগাহন, প্রবেশ ও বহির্গমন প্রভৃতির কর্তা জীব ও পুদগলের 
অবগাহন হেতু এবং সর্বব্যাপী। চতুর্থ “পুদগলাস্তিকায়”। ইহা কারণ 
স্বরূপ সৃক্সন, নিত্য, এক রস-বর্ণগন্ধ-স্পর্শ কার্ধের লিঙ্গ, পুর্ণ করিবার 
এনং দ্রবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট। পঞ্চম “জীনান্তিকায়”। ইহা চেতনালক্ষণ 
জ্ঞান এবং দর্শনের উপযুক্ত, অনন্ত পর্যায় বশতঃ পরিণামী, কর্ত। এবং 

ভোক্ত। ৷ ষষ্ঠ “কাল” যাহী পুর্ববোক্ত পাঁচ আস্তিকায়ের পররত্ব, অপরত্ব, 
নবীনত্ব ও প্রাচীনঙ্থের চিহু হ্বরূপ প্রলিদ্ধ এবং বর্তমান রূপ পর্ধায়যুক্ত তাহাকে 
কাল বলে। 

( সমীক্ষক )__বৌদ্ধগণ যে চারি জ্্রব্যকে প্রত্যেক সময়ে নূতন নৃতন হয় বলিয়। 
মনে করেন, তাহা মিথ্য/। কারণ আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু 

কখনও নৃতন অথব] পুরাতন হয় না) এসকল অনাদ্দি এবং কারণ রূপে অবিনাশী। 
অতএব এলকলের মধ্যে নৃতনত্ব কিংব1 পুর1তনত্ব ঘটিতে পারে না। এসকল 
বিষয়ে জৈন্দিগের মতও সঙ্গত নহে। কারণ ধর্ম এবং অধণ্ম জ্ত্রব্য নহে, 
কিন্তু গুণ। এই দুইটি জীবাস্তিকায়ের অন্তর্গত । অতএব আকাশ, .পরমাণু, 
জীব এনং কাল, এসকল মানাই সঙ্গত। বস্তহঃ বৈশেষিকে যে নয় 
দ্রব্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ । কারণ পুথিব্যাদি পাঁচ তন্ব, কাল, দিক্, 
আত্ম এবং মন এই নয়টি নিশ্চয়ই পৃথক পৃথক পদার্থ। একমাত্র জীবকেই 
চেতন মনে কর! এবং ঈশ্বর না মানা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের পক্ষে মিথ্যা 
ক্ষপাতের কথা । 

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সপ্তভঙ্গী এবং হ্যাদৃবাদ মানেন, তাহা এইরূপ-- 
“পন্ ঘটঃ”, ইহাকে প্রথম ভঙ্গ বলে। কারণ ঘটের বিদ্ভমানত। অর্থাৎ 

ঘট মাছে” এই বাক্য ঘটাভাবের বিরোধ করিল। দ্বিতীয় ভঙ্গ, “জসন্ 



ত্বাদশ সমুল্লাস ৪৬৫ 

ঘট” অর্থাৎ “ঘট নাই” ১ প্রথম ঘটের ভাব এবং এই থটের অভাব বশঙঃ 
দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ, “সন্নসন্ন ঘট£”, অর্থাৎ এই ঘট ত আছে, 
কিন্ত ইহা পট নহে। এই ভঙ্গ প্রথন ও দ্বিতীয় ভঙ্গ হইতে পৃথক হইল। 
চতুর্থ ভঙ্গ, “ঘটোহ্ঘট2” যেমন “অথট:£ পট১১৮ নিজের মধ্যে অন্ত পটের অভাব 
হওয়ায় ঘটকে অঘট বলা হয়। ঘটের যুগপৎ দুই সংজ্ঞা_ঘট এবং অঘট। 
পঞ্চম ভঙ্গ এই যে, ঘটকে পট বলা অগঙ্গত; অর্থাৎ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব 
বক্তব্য এবং পটহ্ব অবক্তবা। ষ্ঠ ভঙ্গ এই যে, থাহা ঘট নে» তাহাকে 
ঘট বলা যায় না; বাহ ঘট তাহাই ঘট, তাঠাকেই ঘট বল। সঙ্গত । সপ্তুম ভঙ্গ 
এই যে, যাহার সম্বন্ধে বলা অভিপ্রেন তাহ। নাই, আর হাহ! ঘট বলিবারও 

যোগ্য নহে । সেইরূপ £-- 

স্াঁদস্তি জীবোহয়ং প্রথমে! ভঙ্গঃ ॥ ১ ॥ 

স্তানাস্তি জীবে দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ২ ॥ 

স্যাদবক্তব্যে৷ জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গ? ॥ ৩ 

স্তা!দস্তি নাস্তি নাস্তিরূপো জীবশ্চতুধো ভঙ্গ? ॥ ৪ ॥ 

স্যাদস্তি অবভব্যে। জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গ ॥ ৫ ॥ 

স্যান্নাস্তি অধক্তব্যে। জীবঃ যষ্টঠে। ভঙ্গ ॥ ৬ ॥ 

ম।াদস্তি শান্তি অবন্ঞব্যে। জী7 ইতি সপুমো ভঙ্গ ॥ ৭॥ 

অর্থাত হ জ।ণ। এইরূপ "লা হইলে জীবের মধ্যে জীবের বিরুদ্ধ জড় 

পদ্দার্থের অভাণ হওয়াকে প্রথম ভঙ্গ বলে। দ্বিতীয় ভঙ্গ এই যে, জড়ের 

মধ্যে জীব নাই, এইরূপ বলা হয়। এই নিমিন্ত ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ বলে। 

তৃতীয় ভঙ্গ এই যে, জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগা নহে। চতুর্থ 
তঙ্গ এই যে, জীন যখন শরীর ধারণ করে, তখন প্রকট এবং যখন শরীর 

হুইতে পৃথক হয়, তখন অপ্ররুট থাকে; এইরূপ বলা। জীব আছে, কিন্তু 

বলিবার যেগ্য নহে যখন এইরূপ বলা হয়, তখন তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ 

বলে। প্রত্যন্জ প্রমাণ দ্বারা জীব সম্বন্ধে বল! ঘায় না সুতরাং জীব 

চক্ষুপ্রত্যক্ষ নহে; এইরাপ ব্যবহারকে বষ্ট ভঙ্গ বলে। একই সময়ে 
অনুমান দ্বারা জীব থাকা, আশার মদৃশ্য বলিয়া না থাকা; একরূপ না থাক, 

কিন্তু ক্ষণে ক্গণে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া, অস্তি-নান্তি এবং নাস্তি-মস্তি 

ব্যবহারও না হওয়া, ইহাকে সগ্তন ভঙ্গ বলে। 
৬৪৩ 
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এইরূপে নিত্যত্ব সগ্তভঙ্গী, অনিত্যত্ব সপ্ততঙ্গী, সামান্য ধর্মা, বিশেষ ধন্ম, 

গুণ এবং পর্যায়ের প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়। থাকে। সেইরূপ ত্ত্রব্য, 

গুণ, স্বভাব এবং পর্য্যায় অনন্ত বলিয়া সপ্ততঙ্গীও অনন্ত । বৌদ্ধ এবং 
জৈনদিগের স্যাদ্ববাদ এবং সপ্তভঙ্গী গ্ায় এইরূপ বধিত হইয়াছে । ( সমীক্ষক) 
--এই কথা একমাত্র অন্যোহন্যাভাবে সাধন্দ্যবৈধর্্যে চরিতার্থ হইতে 
পারে। এই সরল প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন জাল রচন। করার 

উদ্দেশ্টা অজ্ঞানদিগকে জালে আবদ্ধ করা । দেখ! জীবের অভাব 

অজীবে এবং অজীবের অভাব জীবে থাকেই, যেমন জীব এবং জড়ের 

অস্তিত্ব সাধশ্ম্য, চেতনত্ব এবং জড়ত্ব বৈধর্শ্য ; অর্থাৎ জীবের মধ্যে চেতনন্ব 
(অস্তি) আছে, জড়ত্ব (নাস্তি) নাই। এইরূপে জড়ের মধ্যে জড়ন্ব 

আছে চেতনত্ব নাই। অতএব গুণ-কর্্-স্বভাবের সাধন্ম্য এবং বৈধন্শ্য 
সবার বিচার করিলে ইহার্দের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং হ্যাদ্বাদ সহজে বোধগম্য 

হয়। তাহা হইলে এত প্রপঞ্চ বিস্তারের প্রয়োজন কি? এবিষয়ে বৌদ্ধ 
এবং জৈনদিগের মত একই, স্থলবিশেষে কিছু প্রভেদ হওয়ায় ভিন্ন ভাবও হয়। 

?পর কেবলমাত্র জৈনমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে 

চিদ্রচিদৃদ্ধে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্ধিবেচনম্ । 

উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্ববতঃ ॥ ১ ॥ 
হেয়ং হি কর্তুরাগাদি তৎকাধ্যমবিবেকিনঃ। 
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরপযোগৈকলক্ষণমূ ॥ ২ ॥ 

জৈনগণ “চিত” এবং “অচিত৮ অর্থাত চেঙন এবং জড় হুইটি মাত্র 
পরতব্ব স্বীকার করেন। সেই দুইটির বিবেচনার নাম বিবেক। যাহারা 

গ্রহণযোগ্য পদার্থ গ্রহণ এবং বর্জনযোগ্য পদ্বার্থ বঙ্জন করেন, তাহাদিগকে 

বিবেকী বলে ॥১।॥ জগতের কর্তা, রাগাদি এবং ঈশ্বর জগতের কায়ণ_ 
এই অবিবেকী মতের বর্জন এবং যোগদ্বারা লক্ষিত পরমজ্যোতিঃম্বরূপ 

জীবের গ্রহণই শ্রেরঃ। ২ ॥ তাতপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ এবং জেনগণ 

জীব ব্যতীত অপর কোন চেতন তত্ব এবং ঈশ্বর স্বীকার করেন না। 

ভাহাদের মতে কোন অনাদি সিদ্ধ ঈশ্বর নাই। এবিষয়ে রাজ! 

শিবপ্রসাদ “ইতিহাসতিমিরনাশক” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধ 
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এবং জৈন ছুইটি নাম মাত্র, কিম্বা মত একই। এই ছৃইটি শক 
পর্ধ্যার়বাচী। বৌদ্ধদ্দিগের মধো বাঁমমা্গী, মন্তপায়ী ও মাংসঙ্োজী কৌদ্ধও 
আছেন। তীহার্দের সহিত জেনদ্িগের বিরোধ আছে। কিন্ত মহাবীর এবং 
গৌতম গণধরকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ এবং জৈনগণ গণধর এবং জিনবর বলিয়া থাকেন। 
জিন হইতে পরম্পরা ক্রমে জৈন্মত চলিয়া আসিয়াছে । রাজ। শিনপ্রসাদ 
তাহার “ইতিহালতিমিরনাশক” নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিঞাছেন যে, 

স্বামী শহ্করাচাধ্য প্রায় একসহত্র বগুদর পূর্বে আাবিভূর্তি হইয়াছিলেন। তাহার 
পুর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ অথবা জৈনধন্্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। এবিষয়ে 
তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন-_-“যে বেদবিরুজ্জ মত মহাবীর গণধর 
গৌতম ন্বামীর সময় হইতে স্বামী শঙ্করাচাধ্যের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যাহ] সম্মাট অশোক এবং সম্প্রতি মহারাজ বিশ্বাস 
করিতেন, বৌদ্ধমত বলিতে আমি সেই মতই বুঝি। জৈনমত কখনও তাহার 
বহিভতি হইতে পারে না। যে জিন শব্দ হইতে জৈনের এবং ষে 
বুদ্ধ শব্দ হইতে বৌদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই ছুইটি শব্দ পর্য্যায়বাচক। 
অভিধানে ছুইটি শব্দের একই অর্থ লিখিত হইয়াছে । জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় 
সম্প্রদায় গৌভমকে মাঁনেন। তদ্যতীত দ্বীপবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 
সমুহে শাক্যমুনি গৌতম বৃদ্ধকে প্রায়ই মহাবীর নামে উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 
শাক্যমুনির সময়ে হয়ত বৌদ্ধ এবং জৈন ছুইটি একই মত ছিল। আমরা 
যে গৌতমের অনুযায়ীদিগকে গৈন না লিখিয়া বৌদ্ধ লিখিয়াছি, তাহার 
কারণ এই যে, অগ্ঠ দেশীয়গণ তাহার্দিগকে বৌদ্ধ নামেই অভিহিত করিয়াছেন”। 
অমরকোৌষেও এইরূপ লিখিত আছে-_ 

সর্ববজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ | 

সমন্তভদ্রে। ভগবান্মারজিলোকজিজ্জিনঃ ॥ ১ ॥ 

ষড়ভিজ্ঞে! দশবলোংদ্বয়বাদী বিনায়কঃ। 

মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্ত ঘঃ ॥ ২॥ 
স শাক্যসিংহঃ সর্ববার্থঃ সিদ্ধশ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ। 
শৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীন্তশ্চ সঃ ॥ ৩॥ 

অমরকোষ কাণ ১-বগ-১ শ্লোক ৮-১০ ॥ 

এখন দেখ | বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন একেরই নাম কিনা । অমরসিংহও 
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কি ভ্রমক্রমে বুদ্ধ এবং জিনকে একই বাক্তি বলিয়া লিখিয়াছেন? যে সকল 

জৈন বিস্তাহীন, তীহারা নিজেদের বা অপরদের সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, 
কেবল দুরাগ্রহ বশতঃ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনদিগের মধ্যে 

ধাহারা বিদ্বান, তাহারা জানেন যে, বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন 
পর্্যায়বাচী। এ ণ্ষিয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

জৈনমত অনুসারে জীবই পরমেশ্বর হইয়] যায়। জৈনগণ তীহাদের তীর্ঘস্কর 
দিগকেই কেবলী মুক্তিপ্রাপ্ত এনং পরমেশ্বর বলিয়। বিশ্বাস করেন। তাহাদের 

মতে অনাদি পরমেশ্বর কেহই নাই । সর্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্থন্, কেবলী, তীর্থক্কৃত 

এবং জিন-_নাস্তিকদিগের দেবগণের এই ছয়টি নাম। চন্দ্রসুরি “আগ্তনিশ্চয়া- 

লঙ্কার” নামক গ্রন্থে আদিদেবের স্বরূপ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন £__ 

সর্ববজ্বো বীতরাগাদিদৌযস্ত্রেলোক্কযপুজিতঃ। 
যথা স্থিতার্থবাদী চ দেবোহহন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ 

“তীতাতিতৌ”ও এইরূপ লিখিয়াছেন__ 

সর্ববজ্জো দৃশ্যতে তাবনেদানীমন্মদাদিভিঃ | 

দৃষ্টো ন চৈকদেশোহস্তি লিঙ্গং বা যোহনুমাপয়েহ ॥ ২ ॥ 
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্িত্যসর্ববজ্ঞ বৌধকঃ। 

ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপধ্যমপি কলপতে ॥ ৩ ॥ 

ন চান্যার্ঘপ্রধানৈ স্তিস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে । 
ন চানুবাদিতুং শক্যঃ পূর্ববমন্যৈরবোধিত? ॥ ৪ ॥ 

যিনি রাগাদি*দোষরচিভ, ঘিনি ত্রিলোকপুজ্য ; ষিনি পদার্থসমূহের বার্থ বক্তা 

এবং যিনি সর্ব, অহন দেপ, তিনিই পর(মশ্বর ॥ ১ ॥ যেহেতু আমরা পরমেশ্বরকে 
এখন দেখি না শ্রতরাং কোন সব্বিজ্ঞ,। অনাদি পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বর 

বিষয়ে কোন প্রন্যক্ষ গ্রামাণ না থাকায় অনুমানও ঘটিতে পারে না। 

কারণ একদেশ প্রভা না হইলে অনুমান হইতে পারে না ২॥ প্রত্যক্ষ 

এবং অনুমান না থাকায় আাগম অর্থাৎ নিতা, অনদি এবং সর্বজ্ঞ পরমাত্মার 

বোধক শব্দপ্রমাণও হইতে পারে না। অতএব গ্রিবিধ প্রমাণের অভাবে 

অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা এবং পরকৃতি বা পরের চরিত্র-বর্ণন এবং 
পুরাকল্প ইতিহাসেরও উপযোগিতা নাই ॥৩॥ তদ্যতীত অল্ার্থ প্রধান 
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অর্থাণড বন্থত্রীহি সমাসের শ্যায় পরোক্ষ পরমাত্মীর সিদ্ধিরও বিধান হয় 
না। তাহা হইলে উপদেষ্টাদ্িগের নিকট ঈশ্বর সন্বন্দে শ্রবণ বাতীন 
পুনরাবৃত্তিও হইতে পারে না। ৪॥ 

পুর্বেবান্ত মতের প্রত্যাখ্যান হর্থাৎ খগ্ুন--অনাঁদি ঈশ্বর না থাকিলে, 
“মহন দেবের” মাতা-পিত। প্রভৃতির শরীর কে শিন্মাণ করিল? সংযোগকর্ত। 

ব্যতীত যথাযোগা সর্ববাবয়ব্সম্পন্ন ও যথোচিত কাধ্যক্ষম শরীর নিম্সিত 

হইতে পারে না। শরীরের উপাদান জড় হওয়ায় উহ] স্বয়ং এমন সুগঠিত 

হইয়। রচিত হইতে পারে না । কারণ জড়পদার্ঘের মধো যথাযোগ। নিশ্মিত হইনার 
জ্ঞানই নাই। আবার ঘিনি প্রথমে রাগাদি দোষণুক্ত হইয়া, পরে দৌষরভিত 

হন তিনি কখনও ঈশখবর হইতে পারেন ন|।। কারণ, যে নিমিত্তবশতঃ তিনি 

রাগাদি হইতে মুক্ত হন, সেই নিমিত্ত নষ্ট হইলে, তাঁহার কার্ধ্যমুক্তিও 

অনিত্য হইবে। যিনি অল্প এবং অল্পঙ্ঞ তিনি কখনও সর্ববজ্ধ এক সর্ববব্াাপক 

হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণকন্ম-স্বভাববিশিষ্ট। 

জী! সর্বিতোভানে সর্ব্বপ্্ভার যথার্থ নক্ত। হইত পারে না অতএব তোমাদের 

তীর্থস্কর কখনও পরমেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১॥ 

তোমরা কি কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থ ই শ্বীবটার কর? অপ্রতাক্ষ পদার্থ কি 

স্বীকার কর না? যেমন রূপগ্রহণের পাধন চক্ষু, শব্ধগ্রহণের সাধন 

কর্ণ, সেইরূপ অনার্দি পরমাত্মাকে দর্শন করিনার সাধন শুদ্ধ অন্তঃকরণ। 

পৰিত্রাত্মারা ব্দ্ভা এসং যোগাভ্যাস দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রতক্ষ দর্শন করেন। 

যেমন অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্ভালাভ হয় না, সেইরূপ যোগাভ্যাস এবং জ্ঞান বিজ্ঞান 

ব্যহীত পরমাত্মাকেও দর্শন কর! যায় না । যেমন পৃথিপীর রূপার্দি গুণ দেখিয়া 
এবং জানিয়া, গুণ হইতে অব্যবহিত সন্বন্ধবিশিষট পৃথিবী প্রত্যক্ষ কর! যায় 
সেইরূপ স্থষ্টিতে পরমাত্মার চিহ্ুম্বরূপ রচনা বিশেষ দেখিয়া পরমাত্মাকে 
প্রন্যক্ষ করা! যায়। পাপাচরণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মনে যে ভয়, সংশয় এবং 

লভ্জা! উৎপন্ন হয়ঃ তাহা পরমাত্ম! হইতেই হয় তদ্বারাঁও পরমাত্ম। প্রত্যক্ষ 

হইয়| থাকে সুতরাং অনুমান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি?২॥ 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায় আগম প্রমাণও নিত্য, অনাদি 

এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক। অতএব ঈশ্বর বিষয়ে শব্দ প্রমাণও আছে। 

যখন জীব ভ্রিবিধ প্রমাণ দ্বার! ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে যথার্থরূপে অর্থবাদ 

অর্থাত পরমেশ্বরের গুণাবলীর প্রশংস। করিতে সমর্থ হয়। কারণ, যে পদার্থ 
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নিতা, তাহার গুণ-কর্-ম্বভাবও নিত্য । তাহার প্রশংসায় কোন প্রতিবন্ধ 
নাই ॥ ৩॥ যেমন মনুস্তাদিগের সধ্যে কর্তা ব/ভীত কোন কাধ্য হয় না, সেইরূপ 
কর্তা ব্যতীত মহত কার্ধ্যও সর্ববথা অসম্ভব । ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
মূট়েরও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । উপদেষ্টাদিগের নিকট 
পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পর তাহার পুনরুক্তিও সহজসাধ্য ॥ ৪ ॥ 
অতএব জৈনদিগের পক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়৷ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার না করা ইত্যাদি কার্ধয অনুচিত। (প্রশ্ন )-- 

অনাদেরাগমদ্যার্থো ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান্। 
কৃত্রিমেণ ত্বদত্যেন স কথং প্রতিপাগ্তে ॥ ১ ॥ 
অথ তদ্ধচনেনৈব সর্ববজ্ঞোহন্যৈঃ প্রদীয়তে । 
প্রকল্পেত কথং সিদ্ধিরন্যোহন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ২॥ 
সর্ববজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা | - 
কথং তছুভয়ং সিধ্যেৎ দিদ্ধমূলান্তরাদ্ূতে ॥ ৩॥ 

প্রদঙ্গবশতঃ সর্বজ্ঞ অনাদি শান্্র সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে না কারণ 
কৃত্রিম অসত্য বাক্যের ছারা উহা প্রতিপার্দিত হইতে পারে নাঁ। যদি 
পরমেশ্বরেরই বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরসিদ্ধি হয়, তাহা! হইলে অনাদি ঈশ্বর 
বারা অনাদি শান্ত্রসিদ্ধি এবং অনাদি শাস্তরত্বারা অনাদি ঈশ্বরপিদ্ধি-_ইহাতে 
অন্যোহন্যাশ্রর দোষ ঘটে ॥২॥ কারণ, সর্ববজ্ঞের বচন বলিয়া বেদবাক্য 
সত্য, আবার সেই বেদবাক্যতারাই ঈশ্বরসিদ্ধি করা হইতেছে; তাহা 
কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? সেই শাস্ত্র এবং পরমেশ্বর সিদ্ধির 
জন্ত তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্থক এইরূপ স্বীকার করিলেও অনবস্থা 
দোষ ঘটে ॥৩॥ ( উত্তর)--মামাদের মতে পরমেশ্বর এনং তাহার গুণ- 
কর্ম-ন্বস্তাব অনা্দি। অনার্দি এবং নিত্য পদার্থের মধ্যে অন্ঠোহন্তাশ্রয় দোষ 
ঘটিতে পারে না। যেমন কাধ্যঘ্বারা কারণের এবং কারণদ্বারা কার্ধ্যের জ্ঞান 
হয়; কার্যে কারণের এবং কারণে কার্যের স্বভাব নিত্য, সেইরূপ পরমেশ্বর 
এবং তাহার অনন্ত বিষ্ভাদি গুণ সমৃহও নিত্য, সুতরাং ঈশ্বরকৃত বেদে 
অনবস্থা দোষ ঘটে না ॥ ১২৩ ॥ তোমরা যে তীর্থককরকে পরমেশ্বর মান, 
তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পিতৃমাতৃসংযোগ ব্যতীত 
তাহাদের শরীরই হয় না, তবে তাহারা তপশ্চ্য্যা, জান ও মুক্তি কিরূপে 
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প্রাপ্ত হইতে পারেন? সংযোগের আদ নিশ্চয়ই আছেঃ কারণ বিয়োগ 

না হইলে সংযোগ হইতেই পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্তা 
পরমেশ্বরকে স্বীকার কর। দেখ! যিনি তই সিদ্ধ হউন না কেন, 

কাহারও পক্ষে শরীর প্রভৃতির রচনা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া সম্ভবপর 
নছে। ম্তযুপ্তি অবস্থায় সিদ্ধ জীবের কোন ভান থাকে না। আবার যখন 

কেহ ছুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানও হান পায়। ভ্রান্তবুদ্ধি জৈন 
ব্যতীত অপয় কেহই পরিমিত সামর্থ্যবিশিষ্ট একদেশীকে ঈশ্বর বলিয়! স্বীকার 

করিতে পারে না! বদ্দি তোমরা বল যে, তীর্থস্করগণ তাহাদের মাত! 

পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে তাহাদের মাতা-পিত1 কাহাদের হইতে, 

পুনরায় তাহাদের দাহাপিতা কাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? শ্থাতরাং 
এইরূপে অনবস্থ! দোষ ঘটিবে। 

আক এবং নাক্িকের কথোপকথন ॥ 
অতঃপর “প্রৰক্রণরতুাকর” দ্বিতীয় ভাগের আস্তিক ও নাস্তিকবাদ সম্বন্ধীয় 

আলোচনা-যুলক প্রশ্মোন্তর লিখিত হইতেছে । কয়েক জন ন্ুপ্রসিদ্ধ জৈন 
কর্তৃক্ক সর্ববসম্মতি ক্রমে এ সকল বোশ্বাইতে মুকিত হইয়াছে। 

( নাস্তিক )__ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, যাহা কিছু হয় সমস্তই কম্ম হইতে 

হয়। ( আস্তিক )--যদ্দি সমস্তই কম্ম হইতে হয়, তাহা হইলে কন্মা কি 

হইতে হয়? যদ্দি বল যে, জীবাদ্দি হইতে হয় তবে জীব শ্রোত্রাদি সাধন 

দ্বার যে সকল কন্ম করে, সে সকল কি হইতে হইল? যদ্দি বল যে, 
অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে, তবে যাহ! অনাদি তাহার কখনও অভাব 

হওয়া] অসম্ভব। ম্তরতরাং তোমাদের মতে মুক্তির অভাব হইবে। যদ্দি বল 

প্রাগভাবব অনাদি সান্ত, তবে বিনা চেষ্টায় সমস্ত কর্মের নিবুত্তি হইবে। 
যদি উশ্বর ফলদাতা নহেন, তাহা হইলে জীব পাপের ছুঃখরূপ ফল কখনও 
শ্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে না। যেরূপ তক্ষর প্রভৃতি স্বেচ্ছায় চৌধ্য অপর্লাধের 
দণ্ড ভোগ করে না কিন্তু রাজ্যব্যবস্থাধীনেই ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর 

ভোগ করান বলিয়াই জীব পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে; অগ্থথা কম্মসন্কর 
উতুপন্ন হইবে অর্থাৎ একের কৃতকম্মের ফল অপর একজনকে ভোগ 

করিতে হইবে। 

(নাস্তিক )--ঈশ্বর নিক্কিয়; সক্ক্রিয় হইলে তাহাকেও কম্দঈফল ভে” 
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করিতে হইত। অতএব আঁমাদ্দের মতে কেবলী প্রাপ্ত মুক্তগণ নিক্ফিয়, তোমরাও 
তাহা স্বীকার কর। (আসন্তিক)--ঈশ্বর নিক্রয় নহেন, কিন্তু সক্রিয়। 

তিনি চেতন স্থুতরাং বর্তী নহেন কেন? তিনি যদ্দি কর্তা হন, তাহ 

হইলে ক্রিয়া! হইতে কখনও পুথক্ হইতে পারেন ন। তোমরা যেমন মনে 
কর যে তীর্থস্করই ঈশ্বর এবং তিনি কৃত্রিম ভাবে জীব হইতেই হইয়াছেন, 
কোন বিদ্বান এইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ যদি 

ঈশ্বর নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হন, তবে তিন অনিত্য এবং পরাধীন, ঈশ্বর হইবার 
পুর্বেব জীব ছিলেন। পরে কোন নিমিতবশতঃ ঈশ্বর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি 

পরে আবার জীব হইবেন, নিজের স্বাভাবিক জীবনহ্ধ কখনও পরিত্যাগ করিতে 

পারিবেন না, অনন্ত কাঁশ হইতে জীণ আছে ও থাকিবে । অতএব অনাদি 

্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর হ্বীকার করাই সঙ্গত। দেখ! বন্তমানে জীব পাপপুণ্য 

করে এবং সুখ ছুঃখ ভোগ করে; ঈশ্বর কখনও সেইপ্প করেন না। তিনি 

ক্রিয়াবান্ না হইলে এ জগত কিরূপে স্থষ্টি করিলেন? যদি মন কর! হয় 
যে কন্ম প্রাগভাববত অনাদি এবং সামন্ত, তবে ক্র সমবায় সম্বন্ধ থাকিবে 

না, তাহ! হইলে কন্ম সংযোগজ এনং মনিত্য হইবে। যদি মুক্তি অবস্থায় 

ক্রিয়াই স্বীকার ন। কর, তাহা হইলে মুক্তজীব অন না প্রাঙ্ছ? যদি 
তাহাই হয় তবে সে অন্তঃক্রিয়াধুক্ত । তাহা হইলে জীব কি মুক্তি-অবস্থায় জড় 

গ্রস্তরব্ একস্থানে পড়িয়া থাকে এবং কোন প্রচেষ্টা করে না? তবে মুক্তি 
কিহইল? মুক্ত জীব ত অন্ধকার এবং ধঙ্চনে পতিত হইল! (নাস্তিক )-_- 

ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। তিনি যদি ব্যাপক হইতেন, তাহা হইলে মহল পদার্থই 
চেতন হইত। কিন্তু তাহ। নহে কেন? আর ত্রাহ্ষণ, ক্ষাত্রয়,। ৮শ্য এবং 

শুক্র প্রভৃতির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা! হইল কেন? ঈশ্বর সর্বত্র 
সমভাবে ব্যান্ত থাকিলে ক্ষুন্ত্রহ্ধ এবং মহন্ব থাকিতে পারে না। ( আ ্ তক )-- 

ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক নহে । ব্যাপ্য একদেশী, ব্যাপক সর্ববদেশী। যেমন 

আকাশ সর্বত্র ব্যাপক, কিন্তু ভূমগুল এবং ঘট পটাধি ঘাবভীর ব্যাপ্য একদেশী; 

যেমন পৃথিবী ও মাকাশ এক নহে, সেইরূপ ঈশ্বর এদং জগৎও এক নহে। 

যেমন আকাশ যাবত!য় ঘট পটাদিতে ব্যাপক, কিন্তু ঘট পটা্দি আকাশ নহে; 

সেইরূপ চেতন পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে আছেন কিন্তু সকল পদার্থ 

চেতন নহে। যেমন পুত মূর্খ, ধর্মাত্বা অধর্থান্মা সকলেই সমান নছে; 
(সহরূপ বি্চার্দ সদ্গচণ, সত্যভাষণার্দ কন্ম এবং হুশীযত। প্রভৃতি স্বাভাবিক 
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গুণের ন্যনতাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, বৈশ্য, শুক্র এবং অন্ত্যজদিগকে 
উৎকৃষ্ট নিকৃষউী ইত্যার্দি বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের চতুর্থ সমুল্লাসে 
বর্ণব্যবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহ! সেস্থলে দ্রষ্টব্য । 

(নাস্তিক)-_স্ষ্টি ঈশ্বর কৃত হইলে মাতাপিত। প্রভৃতির প্রয়োঞ্জন কি? 
( আস্তিক) ঈশ্বর এঁশী স্থপ্রির কর্তা, জৈব স্ষ্রির কর্তা নহেন। ঈশ্বর জীবের 
কর্তব্য কন্ম করেন না কিন্তু জীবই জীবের কর্তব্য কম্ম করে । ঈশ্বর বৃক্ষ, 

ফল, ওষধি এবং অন্নাদি স্থষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য এ সকল কুটিয়! পিষিয়! রুটি 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ ন। করিলে ঈশ্বর কি কখনও মনুষ্যের পরিবর্তে 

এ সকল কাধ্য করিবেন? কিন্তু এসকল কাধ্য ব্যতীত জীবের পক্ষে জীবনধারণও 

হইতে পারে না। অতএব আদিস্গিতে জীবের শরীর নিম্মাণ ঈশ্বরাধীন; 
তৎপর প্ুত্রার্দি উত্পন্ন করা জীবের কর্তৃন্য | 

(নাস্তিক )--যদি পরমাত্্া শাশ্বত, অনাদি, চিদ্বানন্দ এবং জ্ানস্বরূপ হন, 

তাহ! হইলে তিনি জগত্-প্রপঞ্চ। এবং দুঃখের মধ্যে নিপতিত হইলেন কেন? 

সাধারণ মনুব্যও আনন্দ পরিতাগ করিয়। ছুঃখ গ্রহণ করে না; ঈশ্বর করিলেন 

কেন? ( আন্তিক)--পরমাত্সা কোন প্রপঞ্চ এবং ছুঃখের মধ্যে পতিত 

হন ন। এবং নিজের আনন্দও পরিজ্াগ করেন না। প্রপঞ্চ এবং ছুঃখে. পতিত 

হ৪য়া একদেশীর পক্ষে সম্ভব; সর্বদেশীর পক্ষে নহে। অনাদি, চিদ্ানন্দ 

এবং জ্ঞানম্বরূপ পরমাত্সা ব্যতীত অপর কে জগত স্থপতি করিতে পারে ? 
জগনিন্মণের সামধ্য জীদের মধ্যে নাই। স্বয়ং নিম্মিত হইবার সামর্থ্যও 
জড়ের মধ্যে নাই। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই জগতের নিম্দাত। 

এবং তিনি সর্বদা আনন্দে অনস্থান করেন। পরমাত্মা পরমাণু হইতে যেরূপ 
জগণ্ড স্ষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মাতাপিতা-রূপ নিমিত্ত কারণ হইতে 

উৎপত্তির ব্যবস্থা এবং নিয়মও তিনিই করিয়াছেন। (নাস্তিক )--ঈশ্বর 

মুক্তিন্ূপ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জগতের স্থজন, ধারণ এনং প্রলয়কাধ্যের 

বঞ্ধাটের মধো পড়িলেন কেন? (আস্তিক )-__ঈশ্বর সদ! মুক্ত। তিনি 

তোমাদের সাধনাসিদ্ধ তীর্ঘঙ্করর্দিগের ম্যায় বন্ধনের পর মুক্তিপ্রাপ্ত হন না। 

যিনি সনাতন পরমাত্মা অনন্ত গুণ-কণ্ম-ম্বভীববিশিষট, তিনি এই অকিদ্ধিকর 

জগতের স্ষ্টি-স্ফিতি-প্রলয় করিবার জন্য কখনও বন্ধনে পতিত হন না। বন্ধন 

এবং মুক্তি আপেক্ষিক, অর্থাত বন্ধন মুক্তিসাপেক্ষ এবং মুক্তি বন্ধনসাপেক্ষ । 

যিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাহাকে মুক্ত কিরূপে বল! যাইতে পারে? জীব 
৬০ 
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একদেশী বলিয়া জীবের মুক্তি এবং বন্ধন প্রভৃতি সর্বদা হইতে থাকে। 

অনন্ত, সর্ববদেশী এবং সর্ববব্যাপক ঈশ্বর তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের হ্যায় কখনও 

নৈমিত্তিক বন্ধন অথব। মুক্তিচক্রে পতিত হন না। এই নিমিত্ত পরমাত্মাকে 
সদ মুক্ত বলা হয়। 

( নাস্তিক )-_-ভাং সেবনের পর মাদকতার ম্যায় জীব কণ্মফল নিজে নিজেই 

ভোগ করে, সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন .নাই। ( আস্তিক )--যেমন রাজশাসন 

ব্যতীত লম্পট, দম্যু এবং তক্কর প্রভৃতি ভুর্বৃত্তগণ স্বয়ং নিজদিগকে ফাঁসী 

দেয় না, স্বয়ং কারাগারে গমন করে না বা গমন করিতে ইচ্ছাও করে ন1 কিন্তু 
রাজ্যের স্যায়ব্যবস্থামুসারে রাজা বলপুর্বক তাহাদিগকে ধৃত করাইয়। উপযুক্ত 

দ্গুদান করেন, সেইরূপ পরমা! স্বকীয় হ্যায় ব্যবস্থান্ুসারে জীবদিগকে স্ব স্ব 

কণ্মানুযায়ী সমুচিত দণগুদান ফরেন। কোন জীব নিজ কুকর্ম্মের ফলভোগ 
করিতে ইচ্ছ। করে না। এই নিমিত্ত গ্াায়াধীশ (বিচারপতি ) পরমাত্মার 

প্রয়োজন। (নাস্তিক )--জগতে ঈশ্বর এক নহে; কিন্তু সকল যুক্ত জীবই 
ঈশ্বর। (আস্তিক )-_-এইরূপ বল? সর্বথ। নিরর্৫থক। যদি কেহ বদ্ধ হইবার 

পর মুক্ত হয়, তবে পুনরায় তাহাকে অবশ্যই বন্ধনে পড়িতে হইবে; কারণ 
জীব স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত নহে। তোমাদের চবিবশ জন তীর্ঘন্কর পুর্বে বন্ধ ছিলেন, 
পরে মুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তাহার! পুনরায় বন্ধনে পতিত হইবেন। আর 
বু ঈশ্বর থাকাতে, তাহারা জীবদ্দিগের ম্যায় পরস্পর কলহ বিবা্গে প্রবৃত্ত 

হুইবেন। (নাস্তিক )--ওহে মুটর! জগতের কর্তা কেহই নাই। জগত 
ংসিদ্ধ। (আন্তিক )__ইহ। জৈনদিগের কত বড় ভ্রম! ভাল, জগতে বর্ত। 

ব্যতীত কোন ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতীত কোন কাধ্য হইতে দেখ। যায় কি? 

কথাট। এইরূপ-_.গোধুমক্ষেত্রে গোধুম নিজে নিজেই পিষ্ট হইবার পর রুটি 
হইয়। যেন জৈনদ্দিগের উরে চলিয়! যায়! কাপাস নিজে নিজেই স্ৃতা, বস্ত্র, 
জামা, চাদর, ধুতি এবং পাগড়ী প্রভৃতিতে পরিণত হয়! কিন্তু তাহা হয় না। 
স্থতরাং কর্ত। ঈশ্বর ব্যতীত এই বিচিত্র জগ এবং এই বিচিত্র রচনা কিরূপে 

সম্ভব হইতে পারে? যদি হঠকারিত। বশতঃ জগতকে স্বয়ংসিদ্ধ মনে কর, 

ওবে পুর্নেরবান্ত বন্ত্রাদি যে কর্ত! ব্যতীত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষরূপে 
প্রদর্শন কর। যখন তাহা! করিতে পার না, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
তোমাদের প্রমাণশুগ্ঠ বাক্য স্বীকার করিতে পারে কি? 

(নাস্তিক )--ঈশ্বর কি অনাসক্ত না মোহগ্রন্ত ? অনাসক্ত হইলে তিনি 
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জগত্প্রপঞ্চের মধ্যে পতিত হইলেন কেন? যদ্দি তিনি মোহগ্রন্ত হন, 

তাহা হইলে তীহার মধ্যে জগন্নিশ্নাণের সামর্থ্য থাকিতে পারে ন!। 

( আস্তিক )--পরমেশ্বরে বৈরাগ্য অথবা মোহ কখনও ঘটিতে পারে না। 
কারণ, ঘিনি সর্ববব্যাপক, তিনি কাহাকে ত্যাগ করিবেন এবং কাহাকেই ব৷ 

গ্রহণ করিবেন ? পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই অথবা তাহার প্রাপ্ত কোন 
পদার্থ নাই। এই নিমিত্ত তিনি কোনও বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। 

বৈরাগ্য এবং “মাহ জীবে সম্ভব, ঈশ্বরে নহে। (নাস্তিক )--ঈশ্বরকে জগণকর্তা 
ও জীবের কন্দমফলদাত। মানিলে তিনি প্রপঞ্চী হইয়। ছুঃখী হইবেন। (আস্তিক)--- 

ভাল, বহুবিধ কর্মের কর্তা, প্রাণীদ্দিগের কন্মফলদাতা, ধান্মিক, বিচারপতি এবং 
বিদ্বান মমুষ্যও কণ্মে আবদ্ধ বা প্রপঞ্ধী হন না, তাহা হইলে অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত 

পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্ধী এবং ছুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? হা, তোমর! 

অজ্ঞতাবশতঃ পরমেশ্বরকে তীর্থঙ্কর ও নিজেদের সদৃশ মনে কর। ইহ! 
তোমাদ্দের অধিগ্ভার লীল1! যদ্দি তোমরা অবিচ্ঠা প্রভৃতি দোষ হইতে 

মুক্ত হইতে হইচ্ছ। কর, তাহা হইলে ব্দোদি শাস্ত্রের শরণাপন্ন হও। 

জ্রমে পতিত হইয়া যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছ কেন £ 

জগতুসম্থন্ধে দৈনদ্বিগের যেরূপ মত আছে, এস্থলে স্ুত্রের প্রমাণ অনুসারে 
তাহ৷ প্রদর্শন কর! যাইতেছে । সৃত্রগ্ুলির মুল অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সত্যাসত্য 

পরীক্ষ। কর যাইতেছে ১ 

মূল £__সামিঅণাই অণস্তে চ নৃগই সংসার ঘোরকান্তরে | 
. মোহাই কম্মগুরু ঠিই বিবাগ বসনুভমইজীব রো ॥ 

প্রকরণরত্বাকর ২য় ভাগ। বষ্টীশতক ৬০। সুত্রে ২॥ 
ই! রতাসারভাগনামক গ্রন্থের সম্যক্ত্ প্রকরণে ও গৌতম মহাবীরের লংবাদ। 

ইহার সংক্ষিপ্ত এনং উপযোগী অর্থ এই যে, এই জগত অনাদি এবং 
অনন্ত। ইহার কখনও উতপন্তি হয় নাই, বিন।শও হইবে না। ফল কথা, 

জগ কাহারও সৃষ্ট নহে। আস্তিক নাস্তিক সংবাদে লিখিত আছে, “হে মুড ! 
জগতের কর্তা কেছই নাই । ইহ! কখনও স্যষ্ট হয় নাই। ইহার কখনও বিনাশ 

হইবে না।”৮ ( সমীক্ষক )-_-যাহ। সংযোগজ, তাহা! কখনও অনার্দি এবং অনস্ত 
হইতে পারে না। আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কনম্মও থাকে না। জগতের যাবতীয় 

উৎপন্ন বস্তু সংযোগজ। এনকল উৎপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়। আহা 

হইলে জগণ্ড উৎপত্তি এবং বিনাশশীন নহে কেন? তোমাদের তীর্ঘক্করদিগের 
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সম্যক জ্ঞান ছিল না, নতুবা! এইরূপ অসম্ভব কথা! লিখিবে কেন? যেমন 
তোমাদের শুরু, তেমন তোমরা শিব্ব। যাহারা তোমাদের কথা মানে, 
তাহাদের পদার্থজ্ঞান কখনও হইতে পারে না। ভাল, যে সংযোগজ পদার্থ 

প্রত্যক্ষ দুষ্ট হয়, তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার কর না কেন? 
ইন্থার তাশুপধ্য এই যে ্ৈনাচার্মাদ্দিগের ভূগোল ও খগোল বিষ্ভা জান! 
ছিল না, এখনও নাই, নতুবা নিম্মলিখিত অসম্ভব কথাগুলি তাহার! কিরূপে 
লিখিবেন এবং বিশ্বাস করিবেন ?' 

দেখ! জৈনগণ এই স্ষ্টিতে পৃথিবীকায় এবং জলকায় প্রভৃতি অর্থাৎ 
পৃথিবী এবং জলের শরীরবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব ক্বীকার করেন। ইহ] 
কেহই স্বীকার করিতে পাঁরে না। আরও দেখ, জৈনদের অনেক মিথ্যা কথ! 
আছে। তীহার! যে সকল তীর্ঘস্করকে সম্যক্ জ্ঞানী এবং পরমেশ্বর বলিয়া মান্য 
করেন, তাহাদের কতকগুলি মিথা! বাকোর নমুনা নিনে দেওয়া! যাইতেছে । 

“্রত্বসারভাগ” (জৈনগণ এই গ্রন্থকে মানেন; ইহ। নানকচব্দ জতী ২৮শে 
এপ্রিল ১৮৭৯ তারিখে বারাণসীম্থ জৈন প্রভাকর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করিয়াছেন ) গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় কালের এই রূপ ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে-_ 

সময়ের নাম সুঙ্মম কাঁল। অসংখ্য সময়কে “আবলি” বলে। ১ কোটি 
৬৬ লক্ষ ৭ হাজার ২ শভ ১৬ “আবলিতে এক “মুহুর্ত” হয়, এইরূপ ৩০ মুহুর্তে 

এক “দিবস” ১৫ দিবসে এক “পক্ষ,” ছুই পক্ষে এক “মাস?” ১২ মাসে 

এক প্বর্ষ” হয়। এইরূপ ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বহসরে এক “পুর্ব 
এবং এইরূপ অসংখ্য পপুর্ক্বে” এক “পল্যোপম” কাল হয়। অসংখ্য এইরূপ__ 
৪ ক্রোশ চণ্ডড়া এবং সেই পরিমাণ গভীর একটি কূপ খনন করিয়া, সেই 
কূপ “জুলিয়া” মনুষ্যদের নিম্ববণিতরূপ খণ্ড খণ্ড লোম দ্বার পুর্ণ করিবে । 
“জুঙচলিয়া” মনুষ্যের লোম আধুনিক মনুষ্তের লোমের ৪ হাজার ৯৬ ভাগ 

সুষম অর্থাৎ জুলিয়া মন্ুত্যের ৪ হাজার ৯৬ খণ্ড লোম একত্র করিলে মীধুনিক 

মনুস্তের একগাছা! লোম হয়। জুলিয়া মনুষ্বের এক অঙ্গুলি পরিমাণ 
লোমকে সাত বার আট আট খণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ বিশ লক্ষ 

সাতানববই হাজার এক শত বাহান্ন খণ্ড হয়। এইরূপ লোমখণ্ড দ্বার! 

পুর্বেবান্ত কৃপ পুর্ণ করিবে। সেই কৃপ হইতে এক শত বশসর অন্তর অন্তর 
এক এক খণ্ড লোম বাহির করিলে যে সময়ের মধ্যে এসকল লোমখগ্ড বাহির 

ইয়া! কুপটি খালি হইয়া যাইবে, সে সময়ও “নংখ্যাত” । আবার যখন উক্ত 



হ্বাদশ সমুললাস ৪৭৭ 

লোমখগ্ড সমূহের প্রত্যেকটিকে অঙংখ্য খণ্ড করিয়া সেই লোমখগুঞচলি দ্বারা 
কুপটি এমন ঘন ভাবে পুর্ণ করিতে হইবে যে তাহার উপর দিয়া কোন চক্রবস্ত 
রাজার সেনা চলিয়া গেলেও দাবিবে না; এ্রসকল লোমখণ্ড হইতে এক 

শত বগুসর অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড বাহির করিতে হইবে! এইরূপে 

কৃপটি খালি করিতে যে সময় লাগিবে তাহাকে অদংখ্য ৭পুর্বব” বলে। এইরূপ 
অসংখ্য *পুর্বব” বগুসরে এক “পল্যোপম” কাল হয়। এইরূপ কুপের দৃষ্টান্ত 
হইতে “পল্যোপম” কাল জানিতে হইবে। এইরূপ দশ কোটি পল্যোপম কাল 
অতীত হইলে এক সাগরোপম” কাল হয়। দশ কোটি সাগরোপম 
কাল অতীত হইলে এক “উতসর্পণী” কাল হয় । এক উৎ্সর্পণী” এবং এক 

«“জানসর্পণী৮” কাল অতীত হইলে এক “কালচক্র” হয়। অনন্ত কালচক্র 

অতীত হইলে এক “পুগ্দলপরাবৃত্ত” হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অন্স্ত 
কাল কাহাকে বলে? সিদ্ধান্তগ্রস্থসমূহে যে নয়টি দৃষ্টাস্তদ্বারা কালগণন। করা 
হইয়াছে, তাহার পরে কালকে “অনন্তকাল” বলে। জীবগণের অনন্ত 

“পুগ্রলপরাবৃত্ত কাল” ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি । 

গণিতবিগ্ভাবিশারদ জ্রাতুগণ ! আপনার! জৈনগ্রন্থের কালসংখ্যা গণনা করিতে 
পারিবেন কি? আর এই কালগণনাও আপনারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 

পারিবেন কি? দেখুন! তীর্ঘককরগণ কিরূপ গণিতবিদ্কা শিক্ষা করিয়। 

ছিলেন! জৈনমতাবলম্বী্দিগের মধ্যে এইরূপ বহু গুরু শিষ্য আছেন যে, 
তাহাদের অবিষ্ভার পারাপার নাই। 

জৈনদিগের অজ্ঞতার কথা আরও শ্রবণ করুন। রতুসার ভাগ সমস্ত 

জনদেরই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, ইহ! খষভদেব হইতে মহাবীর পর্যযস্ত ২৪ তীর্থঙ্কর কথিত 

বাক্যসমূহের সারসংগ্রহ। ইহার ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত অংশে 
লিথিত আছে যে, মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি বিতিন্নাকৃতি পৃথিবী বিশেষকে 

পৃথিবীকায় জীব বলে। তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের শরীর একটি অঙ্গুলির 

'খ্য ভাগের একভাগ অর্থাৎ অতীব সুক্ষম। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ 

অত্যধিক পক্ষে ২২ সহত্র বসর। (রত্রসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৯) এক 

একটি বনস্পতির শরীরে অনন্ত জীব থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতি 

বলে। এসকল কন্দমূলপ্রমুখ এবং অনস্তকায়প্রমুখ । তাহাদিগকে সাধারণ 

বনস্পঠির জীব বলিবে। তাহাদের আযুর পরিমাণ অনন্ত মুহূর্ত কিন্তু এস্থলে 

পূ্বেবক্ত মৃহূর্ব বুঝিতে হইবে। তাহাদের এক এক শরীরে একটি ইঞ্জিয় 
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অর্থাৎ স্পর্শোন্দ্রয় আছে তন্মধ্যে এক একটি জীব থাঁকে তাহাদের প্রত্যে কটিকে 

বনম্পতি বলে। সেই জীবের দ্েহপরিমাণ এক সহস্র যোজন। পৌরাণিক 

দিগের মতে চারি ক্রোশে এক যোজন, কিন্ত জৈমমতে (১০০০০) দশ সহজ 

ক্রোশে এক যোজন হয়। সেই জীবের দেহ পরিমাণ এইরূপ চারি সহত্র 

ক্রোশ। তাহার আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে দশ সহত্র বশুসর। 

এখন ছুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ শরীর এবং মুখ বিশিষ্ট শঙ্খ, কড়ি এবং 

উকুন প্রভৃতি জীবের বিষয় আলোচ্য । তাহাদের স্ুল দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে 

আটচল্লিশ ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ অধিক পক্ষে বার বশুসর। এস্থলে 

লেখকের তুল হইয়াছে কারণ, এত প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট জীবের আয়ুপরিমাণ 

অধিক লেখা উচিত ছিল। তবে আটচল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট উকুন 

সম্ভবতঃ পৈনদিগের শরীরেই থাকে! কেবল তীহারাই এইরূপ উকুন দেখিয়! 

থাঁকিবেন ! এত বড় উকুন দেখিবার ভাগ্য আর কাহারও নাই!!! 

(রত্বসার ভাগ পৃষ্ঠা ১৫০) ইহাদের অজ্ঞতার কথা আরও দেখ! ইহার! 

মনে করেন যে, বৃশ্চিক, ছারপোক1, ডাশ এবং মক্ষিকার শরীরের আয়তন 

এক যোজন এবং আয়ুপরিমাঁণ অত্যধিক পক্ষে ছয় মান! দেখ ভাই! চারি 

ক্রোশ দীর্ঘ বৃশ্চিক আর কেহ দেখে নাই । এমন আট মাইলের বৃশ্চিক 

এবং মক্ষিক। প্রভৃতি সম্ভবতঃ জৈনদিগের গুঁছেই থাকে এবং কেবল তীহারাই 

এসকল দেখিয়। থাকেন! পৃথিবীতে অপর কেহ এত বড় বৃশ্চিক এবং মক্ষিক। 

দেখে নাই। এমন বৃশ্চিক কোন জৈনকে দংশন করলে স্রাহাদ্রের কি দশ! হইবে? 

জলচর মতস্যাদির শরীরের আয়তন এক সহজ যোজন অর্থাৎ দশ সহত্র ক্রোশ। 

ধোনের হিসাবে এক একটি জলচর জীবের শরীর ১০,০০০১০০০ এক কোটি 

ক্রেশ দীর্ঘ। তাহাদের আয়ুপরিমাণ এক কোটি পূর্ব বশুদর। এত 

প্রকাণ্ড জলচর জীবকে জৈন বাতীত ভপর কেহই দেখে নাই! চতুষ্পদ 

হস্ত গ্রভৃতির দেহায়তন ছুই হইতে নয় ক্রোশ পধ্যন্ত এবং আমু পরিমাণ চুরাশী 

হাজার বদর । এমন বিশালদেহ জীবও জৈন ব্যতীত অপর কেহ দ্বেখে নাই। 

পন ব্যতীত অপর কোন বুদ্ধিমান এসকল কথ। বিশ্বাস করিতেও পারে না। 

(রত্রধার ভাগ পৃষ্ঠ। ১৫১) জলচর গর্ভগ্গ জীবের দেহায়তন মভ্যধিক পক্ষে 

এক সহস্র যোজন অর্থাৎ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ এক কোটি 

ুর্ব্ব বমর। এত প্রক্কাণ্ড শরীর এবং এত দীর্ঘ আমু বিশিষ্ট জীব জৈনাচা্ধ্যগণ 

স্বপ্নে দেখিয়! থাঁকিবেন! এমন মিথ্যা কথা কখনও সম্ভবপর ? 
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এ স্থলে পৃথিবীর পরিমাণ কিরূপ লিখিত আছে তাহা শ্রবণ করুন। 
(রত্বসার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫২)--এই বক্র লোকে অসংখ্য দ্বীপ এবং অসংখ্য 
সমুদ্র আছে। এ স্থলে অসংখ্য শর্ষে আড়াই সাগরোপম কালে যত অময় 

হয় তত সংখ্যক দ্বীপ এবং সমূত্র আছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতে “জন্বুদ্বীপ” 
প্রথম, ইহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন এক লক্ষ যোজন 

অর্থাৎ এক “নবু্দ” ক্রোশ। ইহার চতুদ্দিকে লবণ সমুদ্র । ইহার আয়তন 
ছুই লক্ষ যোজন অর্থাত ছুই “অর্বুদ” ক্রোশ। জন্বুদ্বীপের চারিদিকে “ধাতকীখণ্ড 
নামক হ্বীপ অবস্থিত। ইগার আয়তন চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ চারি “অরুণ” 

ক্রোশ। তাহার পর “কালোপধি” সমুদ্র । উহার আয়তন আট লক্ষ ণ্অবু'দ” 
ক্রোশ। তশপরনত্তী “পুষক্ষরাপর্ত” দ্বীপের পরিমাণ ষোল অবুর্দ ক্রোশ। ইহার 
অতান্তর ভাগ নানা অংশে বিভক্ত। এই দ্বীপের অগ্ধাংশে মনুষ্য বান করে। 

এতছ্যতীত অসংখ্য দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে, তাহাতে তিষ্যগযোনির জীব 

বাস করে। (রত্রপার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৩ )-__জন্ুদ্বীপে ছয়টি ক্ষেত্র ( মহাদেশ ) 
আছে, যথা £-_হিমবন্ত, এরগুবন্ত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু এবং উত্বরকুরু। 

( সমীক্ষক )-_ভূগোলবিদ্ভাবিতভ্রাতৃগণ ! শ্রবণ করুন। ভূমগুলের আয়তন 
নির্ণর করিতে গিয়া আপনারা ভূল করিয়াছেন, না জৈনগণ ভুল করিয়াছেন? 
যদি জৈনগণ ভুল করিয়া! থাকেন তাহা হইলে আপনার! তীহাদিগকে 
বুঝাইয়া। দ্িন। যর্দি আপনারা ভুপ করিয়া থাকেন, তাহা হইতে 
তাহাদের নিকট বুঝিয়া লউন! একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাঁয় মে, জৈনাচা্য- 

গণ এবং তীহাদ্দের শিষ্যবর্গ ভূগোল, খগোল এবং গণিতবিষ্ভা কিছুই অধ্যয়ন 
করেন নাই; নতুবা তাহারা এ সকল মহা অসম্ভব গল্প রচনা করিবেন কেন? 

এমন অভঞ্জলোকের! যে জগতকে অকর্তৃক মনে করিবেন এবং ঈশ্বর মানিবেন না, 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? গ্ৈনগণ তীহাদের গ্রন্থসমূহ কোন ভিন্ন মতাবলম্্ী 

বিদ্বান্কে দেখিতে দেন না, কারণ তীহ।রা এ সকলকে তীবস্করদিগের রচিত 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলিয়! বিশ্বাস করেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ এমন অবিষ্তাযুক্ত কথায় 

পরিপুণ যে অপরকে দেখিতে দিলে রহস্য প্রকাশ হইয়া! পড়ে। জৈন ব্যতীত 
কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ সকল অলীক গল্প সত্য বলিয়! স্বীকার করিতে পারে 

না। জগৎকে অনাদি প্রমাণ করিবার জন্যই এ সকল ন্যিয়ের অবতারণা 

করা হইয়াছে । কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্থ, জগতের কারণ 
অনাদি। যেহেতু এনব তত্বন্বরূপ পরমাণু অকর্তৃক। কিন্তু তন্মধ্যে 
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নিয়মান্ুসারে নিশ্মিত অথবা বিকৃত হইবার সাম্য কিছুই নাই। 
পরমাণু দ্রব্য বিশেষ এবং স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক জড় পদার্থ; স্বৃতরাং 
স্বয়ং যথাযোগ্য মিলিত হইয়া জগত্রূপে নিন্মিত হইতে পারে না। 
অতএব জগতের কোন চেঙুন নিম্নমীতা আছেন, তিনি জ্ঞানম্বরূপ। দেখ ! 

পৃথিবী এবং সুধ্যার্দি লোকসমূহকে নিয়মে রাখা অনাদি, অনন্ত, চেতন 
পরমাত্মার কার্ধ্য। স্থল জগতের মধ্যে যে সংযোগ এবং রচনাবিশেষ দৃষ্ট 
হয়, তাহা কখনও অনার্দি হইতে পারে না। যদ্দি মনে কর যে, কাধ্যজগৎ 

নিত্য, তবে তাহার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু তাহাই কাধ্য-কারণরূপ 

হইবে মানিলে নিজেই নিজের কাধ্যকারণ হওয়ায় অন্যোহস্তাশ্রয় এবং আত্মাশয় 

দোষ ঘটিবে। কেহ নিজেই নিজের স্বন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। 

নিজের পিতা পুত্র নিজেই হইতে পারে না। সুতরাং জগতের কর্তা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

(প্রশ্ন)--যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্তা মনে করেন, তবে ঈশ্বরের কর্তা 

কে? (উত্তর)--কর্তার কর্ত।' এবং কারণের কারণ থাকিতে পারে না। 

কারণ প্রথম কর্তা এবং কারণ হইতেই কাম্য উৎপন্ন হয়; যাহা প্রথম 

সংযোগ এবং বিয়োগের কারণ, তাহার কোন কর্তা অধনা কারণ কিছুতেই 

থাকিতে পারে না। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা অধ্টম সমুল্লাসে স্থষ্টি প্রকরণে 
প্রদত্ত হইয়াছে । তাহ! সেস্থলে ভ্রষ্টন্য। যখন জৈনদিগের স্ুলবিষয় সম্ঘন্ধেই 
যথার্থ জ্ঞান নাই, তখন পরমপুক্ষম ৃহ্রিবিগ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান কিরূপে থাকিতে 
পারে? এই নিমিত্ত *প্রকরণ রত্বাকর” প্রথম ভাগে যেমন লিখিত হইয়াছে 

যে, গৈন মতে স্থগ্টি অনাদি অনন্ত, ভ্রব্যপধ্যায়ও অনাদি অনন্ত, প্রত্যেক গুণ 
ও প্রত্যেক দেশে বনু পর্য্যায়, প্রত্যেক বস্তুতেও অনন্ত পধ্যায় বিমান, 

তাহাও অলন্ভব। কারণ বাহার অন্ত মর্থাৎ সীম আছে, তাহার সমস্ত 

সম্বন্ধও অন্তবিশিষ্ট। যদি অনন্তকে অলংখ্য বল! হয়, তথাপি হইতে 

পারে না। তবে জীব সম্বন্ধে ইহ! ঘটিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে 
নহে । কেনন! এক এক জ্ত্রব্যে নিজের নিঞ্জের এক এক কাধ্য কারণ সামর্থ্যকে 

অবিভাগ পধ্যায় বারা অনন্ত সামর্থ মানা কেবল অবিষ্ভার কথা। যখন 

একটি পরমাণু জ্রব্যেরও সীমা আছে, তখন তাহাতে অনন্ত বিভাগরূপ 
পর্যায় কিরূপে থাকিতে পারে? সেইরূপ এক এক জ্রবযে অনন্ত গুণ 

এবং এক গুণ প্রদেশস্থ অবিভাগরূপ অনন্ত পরধ্যায়কেও অনন্ত মনে করা 
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কেবল বালকের কথ।। যাহার অধিকরণের অন্ত আছে, তাহার অধিবাসীর অন্ত 

কেন থাকিবে না? এইরূপ অনেক লম্বা চওড়া মিথা। কথা লিখিত আছে। 

জীব এবং অজীব এই হুই পদার্থ সম্বন্ধে জৈনসিদ্ধান্ত এইরূপ £- 

চেতনালক্ষণে। জীবঃ স্য।দজীবন্তদন্যকঃ | 

সকর্ম্মপুদগলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ 

ইহা! জিনদত্তসূুরির বচন। প্রকরণরত্বাকর প্রথম ভাগের নয়চক্রপারেও 

লিখিত আছে যে, জীব ঢেতনালক্ষণবিশিষ্ট এবং অজীব চেতনারহিত অর্থাৎ জড়। 

সতকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে ( পরমাণু ) পুণ্য এবং পাপকর্ধরূপ পুদগলকে পাপ ঝুল। 

( সমীক্ষক )--জীব এবং জড়ের লক্ষণ যথার্থরূপে বণিত হইয়াছে? কিন্ত 

জড় পদার্থ পুদগলের (পরমাণু) পাপ পুণ্য কখনও হইতে পারে না। কারণ 

পাপপুণ্য করা চেতনেরই স্বভাব। দেখ! কোন জড় পদার্থেরই পাপগ্ুণ্য 

নাই। জীবকে অনাদি মনে কর! ত যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অল্প এবং অল্লঙ্ঞ 

জীবকে মুক্তি অবস্থায় সর্ববচ্ত মনে করা মিথ্যা । কারণ, অল্প ও অল্পজ্ৰের 

সামর্থ্যও সর্বদা সীমাবদ্ধ । জৈনমতে জগণু, জীব, জীবের কন্ম এবং বন্ধন 

অনাদি। এ বিষয়েও জৈনতীর্ঘস্করগণ ভুল করিয়াছেন। কারণ, সংযুক্ত 

জগতের কার্য্যকারণ, প্রবাহ বশতঃ কার্য, জীবের কণ্মা এবং বন্ধনও অনাদি 

হইতে পারে ন।। যদ্দি অনার্দি মনে কর, তবে কর্ম এবং বন্ধন হইতে 

মুক্তি স্বীকার কর কেন? যাহা অনাদি তাহার কখনও নাশ হইতে পারে 

না। যদি মনে কর যে, অনাদি পদার্থেরও নাশ আছে, তাহা হইলে 

তোমাদের সমস্ত পদার্থেরই নাশপ্রসঙ্গ হইবে। যদি অনার্দিকে নিত্য মনে 

করা! হয়, তাহা হইলে কর এবং বন্ধনও নিত্য হইবে। যখন সব কর্ম্মনাঞোর 

প্রসঙ্গ হইবে এবং যখন অনার্দিকে নিত্য মানা হইবে তখন কম্ম ও বন্ধনও 

নিত্য হইবে। যদ্দি সমস্ত কর্মের খগ্ডনবশতঃ মুক্তি শ্বীকার কর, তাহা 

হইলে সকল কর্মের খগুন যুক্তির নিমিত্ত হইল। এই নৈমিত্তিকী মুক্তি সর্ববদ! 

থাকিতে পারে না। আবার কর্ম ও কর্তীর সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া, কণ্ম কখনও 

নষ্ট হইবে না। অতএব তুমি যে তোমার এবং তীর্ঘস্করদিগের মুক্তি নিত্য মনে 

কর তাহ। অসম্ভব । 

(প্রশ্ন )_যেমন ধাগ্যের আবরণ ছাড়াইলে অথবা ধাস্কে অগ্নি সংযোগ 

করিলে উহার বীজ অস্কুরিত হয় না, সেইবপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব পুনরায় জন্ম-মরণরূপ 

৬২ 
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সংসারে আগমন করে না। (উত্তর )--জীবের সহিত কর্মের সম্বন্ধ ধাত্য 

বীজের সহিত আবরণের সন্থন্ধের হ্যায় নে, কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধ । 

অনাদ্দিকাল হইতে জীবের সহিত কন্ম ও কর্তৃত্বশক্তির সম্বন্ধ আছে। জীবের 

মধ্যে কর্্মশক্তিরও অভাব মনে করিলে সমস্ত জীব প্রস্তরব হইয়া যাইবে। 

জহাদের মুক্তিস্খভোগেরও সামর্থ্য থাকিবে না। যদি অনার্দি কালের 

কণ্মবন্ধন ছিন্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহ! হইলে জীব তোমার নিত্য মুক্তি 
হইতেও বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। যুক্তির সাধনরূপ কর্ম 
হইতে মুক্ত হইলে যদ্দি জীবের মুক্তি স্বীকার কর তবে নিত্য মুক্তি হইতে 
বিচ্যুত হইপ়1 বন্ধনে পতিত হইবে । সাধনসিদ্ধ পদার্থ কখনও নিত্য হইতে 

পারে না। আবার যদ্দি মনে কর যে, সাধনসিদ্ধ না হইলেও মুক্তিলাভ 

কর! যায়, তাহা লইলে কন্ম না করিয়াও বন্ধনে পতিত হওয়া! সম্ভব হইবে। 

যেমন বন্ত্রে ময়ল! লাগে এবং ধৌত করিলে বের ময়লা দূরীভূত হয় এবং 
পুনরায় তাহাতে ময়ল! লাগে, সেইরূপ “মিথ্যাত্ব” প্রভৃতি হেতু এবং রাগ 
ঘ্বেষাদির আশ্রয় বশতঃ জীব কর্মাফল প্রাপ্ত হয়। যদি সম্যক্জ্ঞান, দর্শন 

এবং “চারি ত্র” ঘ্বার। জীব নির্দ্দল হয় এবং ময়লা লাগিবার কারণ বশতঃ তাহাতে 

ময়ল। লাগে, তাহা ভইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যুক্ত জীবও 
সাংসারিক হয় এবং সাংসারিক জীনও মুক্ত হয়। কারণ যেমন নিমিত্ত বশতঃ 
মলিনত! দূর হয়, সেইরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা সংলগ্রও হুইবে। অতএব 

স্বীকার কর যে, জীবের বন্ধন এবং মুক্তি প্রবাহরূপে অনাদি; কিন্তু 
স্বভাব্তঃ অনাদ্দি এবং অনন্তরূপ নহে । 

(প্রশ্ন )--জীব নির্মল কখনও ছিল না, কিন্তু স্বভাবতঃ মলিন। (উত্তর) 
--য্দি নির্শাল কখনও ছিল না, তবে নিশ্দল কখনও হইতে পারিবে 

না। যেমন নির্মল বস্ক্রে ময়লা লাগিলে, উহা ধোঁত করার সঙ্গে ময়ল! 

দূরীভূত হয়, কিন্তু বন্সের স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ দূরীভূত হয় না) অথচ পুনরায় 
বন্তে ময়লা লাগে, মুক্তিতেও সেইরূপ মলিনতা ঘটিবে। (প্রশ্ন )-_জীব 
প্রাস্তন করা বশতঃই শরীর ধারণ করে, স্তরাং ঈশ্বর মানা! বুথা। 

(উত্তর )--যদ্দি কেবলমাত্র কম্মাই শরীরধারণের কারণ হয়, ঈশ্বর কারণ নছেন, 
তবে জীব কখনও এমন হীন জন্ম ধারণ কাঁরবে না যাহাতে তাহাকে অত্যস্ত 

তুঃখভোগ করিতে হয়, কিন্তু সর্বদা! উত্তম উত্তম জন্মই ধারণ করিবে। যদ্দি 

বল যে কর্দোর বাধা আছে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, চোর যেমন 
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নিজে নিজে কারাগারে যাঁয় না, কিংবা নিজেকে ফাঁলী দেয় না, কিন্তু রাজা 
তাহাকে দণ্ড দেন; সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণায় জীব শরীর ধারণ করে 
এবং ভিনি কর্ানুলারে জীবকে ফলদান করেন এইরূপ মান। (প্রশ্ন )-- 
মাদকতার (নেশার) ম্টায় কণ্ম নিজে নিজেই হইয়া থাকে; ফলদানের জঙ্থা 

কাহারও প্রয়েটজন নাই। (উত্তর )--তাহ1! হইলে, ফেমন পাকা মছ্যপায়ীর 

মাদকতা অল্ল এবং অনভান্তের অধিক হয়, সেইরূপ যাহারা সর্বদা অধিক 

পাপপুণ্য করে, তাহারা লল্ল ফল এবং যাহার! অল্প পাপপুণ্য করে, তাহায়। 

অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে । (প্রশ্ন )--যাহার যেমন স্বভাব, সে সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত 

হয়। ( উত্তর)--ধদ্দি স্বভাব বশতঃই হয়, তাহ! হইলে উহার নাশ বা ফলপ্রান্তি 

অসম্ভব । অবশ্য, যেমন নির্মল বস্ত্রে নিমিন্ত বশতঃ ময়লা সংযুক্ত হয়, আবার 

ময়ল। ছাড়াইবাদ্র কারণবশতঃ ময়লা দুরীভূতও হইয়! যায়; সেইরূপ মনে করাই 
যুক্তি সঙ্গত। 

(প্রশ্ন )-্সংযোগ ব্যতীত কন্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। যেমন হুগ্ধ এবং 

অল্নের সংযোগ ব্যতীত দধি হয় না, সেইরূপ জীব এবং কন্মের সংযোগ ব্যতীত 

কন্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। ( উত্তর)--যেমন কোন তৃতীয় পক্ষ হুপ্ধ এবং 

দ্ধির সংযোগ ঘটায়, সেইরূপ জীবের সহিত তাহার কন্মফলের সংফৌগ 
ঘটাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন । কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মানুসারে সংযুক্ত 

হয় না এবং জীবও অল্পজ্ঞ বলিয়! ব্বয়ং স্বকৃত কন্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। 

এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ঈশ্বর কতৃক নির্ধারিত স্থট্িক্রম ব্যতীত কর্মফল 

ব্যবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন )--ঘিনি কণ্মা হইতে মুক্ত হন, তাহাকেই 

ঈশ্বর বলে। অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কর্মে যোগ রহিয়াছে। 
স্থতরাং জীব কখনও কণ্ম হইতে মুক্ত হয় না। (প্রশ্ন)_-কর্মের বন্ধন 
সার্দি। (উত্তর)--সার্দি হইলে কনম্মের যোগ অনাদি নহে। তাহা 

হইলে সংযোগের আদিতে জীব নিক্ষশ? ছিল। নিক্রিয়ের কন্মসংযোগ হইলে 

মুক্তেরও কম্মসংযোৌগ হইবে। কন্ম ও কর্তার যে সমবায় অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ 

তাহা কখনও ছিন্ন হয় না। অতএব নবম সমুল্লামে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, 

সেইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত। জীব নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই বৃদ্ধি 

করুক না! কেন, তাহার জ্জান এবং সামর্থ পরিমিত ও সসীমই থাকিবে । জীব 

কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অবশ্য জীব যোগাভ্যাস সকার! 

যতদুর সন্তব সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে। 
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জৈন আর্থতগণ দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবের পরিমাণও স্বীকার করেন। 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাপা করা আবশ্যক যে, ধদি তাহাই হয়, তবে হস্তীর জীব 
ক্ীটের মধ্যে এবং কীটের জীব হস্তীর মধ্যে কিরূপে সমাবিষ্ট হইবে ? ইহাও 
মুর্থের কথা । কারণ, জীব স্থত্ন পদার্থ; উচ্ছা একটি পরমাণুর মধ্যেও 
থাকিতে পারে। জীবের শক্তি শরীরস্থ প্রাণ বিদ্যুৎ এবং নাড়ী প্রভৃতির 

সহিত সংযুক্ত থাকে । তত্দারা জীব সমস্ত শরীরের অবস্থা অবগত হয়। জীব 
মণুসংসর্গ বশতঃ উত্তম এবং অসশুসংসর্গ বশতঃ অধম হইয়! যায়। 

ধর্ম্মসন্থন্ধে জৈনদিগের ধারণ এইরূথ £-_ 

মূল-_-রে জীব ভবছুহাহং ইক্কং চিয় হরই জিনময়ং ধম্মং। 
ইয়রাণং পরমং তো সৃহুকপ্যে মুঢ়মুসি ওসি ॥ 
প্রকরণরত্বীকর ভাগ ২, যষ্টীশতক ৬০। সৃত্রাঙ্ক ৩॥ 

ওহে জীব! এই একমাত্র জিনমতই অর্থাৎ শ্রীবীতরাগভাষিত ধর্ম সংসারের 

জন্মমরণাদি তুঃখ হরণ করে । এইরূপে জৈনমতাবলম্বীদ্দিগকে সুদে এবং সুগুরু 
জানিবে। যেসকল জীব তাহাদের কল্যাণার্থ বীতরাগ খষশুর্দেব হইতে মহাবীর 
পত্যন্ত দ্েবগণ হইতে পৃথক অন্য হরি, হর এবং ব্রহ্মাদি কুদ্দেবগণের পুজা 
করে, তাহারা প্রতারিত হইয়াছে । ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের স্ুদেব, 

দৃগুরু ও নুধন্ম পরিত্যাগ করিয়া অন কুগুরু, কুদেব এঝ কুকর্দের সেবা 

করিলে তাহাদ্দের কোন রূপ কল্যাণ হয় না। 

( সমীক্ষক )--এখন ন্্ধীগণ বিচার করুন যে, জৈন ধর্মগ্রন্থ কিরূপ 

নিন্দনীয়! 
মূল-__অরিহং দেবে স্থগুরু শুদ্ধং ধন্মং চ পঞ্চ নবকারে।। 

ধন্নাণং কয়চ্ছাণং নিরস্তরং বসই হিয়য়ম্মি ॥ 
প্রকণ ভা* ২। ধষ্তীৎ ৬০। সূৎ ১॥ 

যিনি অরিহন্, দেবেক্দ্রকৃত পুজাদির যোগ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ) দেবাদিদেব, 
শোভায়মান “অরিহস্ত”ঃ দেব এবং ধিনি জ্ঞানবান, ক্রিয়াবান্ শাক্মোপদেষ্টা, শুদ্ধ, 

কষায়-নল রহিত, সেই শ্রীজজনভাবিত সলম্যক্ত্ব” বিনয় এবং দয়ামূলক ধর্মই 

ছুর্গত গ্রাণীদ্দিগকে উদ্ধার করে। অন্য হরি-হরাদির ধন্ম জীবদিগকে সংসার 
হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। সেই সর্ষেধাত্তম ধর্মের সহিত সংশ্লিষী 
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পঞ্চ অরিহভ্তদেবকে নমক্কার। এই চারি পদার্থ ধন্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, যথা--- 
দয়া, ক্ষমা, সমাকৃত্, জ্ঞান, দর্শন এবং চারিত্র । ইহাই জৈনধর্ম্ম। 

( সমীক্ষক )--যেখানে মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি দয়া নাই, সেখানে দয়! এবং 

ক্ষমা] কিছুই নাই। সেখানে ভ্কানের পরিবর্তে অভ্ঞান, দর্শনের পরিবর্তে অন্ধকার 

এযং “চারিত্রের” পরিবর্তে উপবাস বশতঃ মৃত্যুই রহিয়াছে । ইহা এমন কি 
ভাল কথা 1 জৈনধর্মের নিয়লিখিতরূপ প্রশংসা কর! হইয়াছে £-_ 

মূল--জইন কুণমি তব চরণং ন পঢ়সি ন গুণোমি দেসি নো দাণমূ। 
ত৷ ইত্তিয়ং ন সক্কিসিজং দেবো ইক অরিহস্তে ॥ 

প্রকরণৎ ভাৎ ২। বষ্টীৎ সূ ২॥ 
হে মনুষ্য ! তোমার যদ্দি তপশ্চন্যা এবং “চারিত্র” না থাকে, যদ্দি তুমি সূত্র 

অধ্যক্পন) প্রকরণার্দির বিচার এবং স্ুপাত্রে দান করিতে অসমর্থ হও, তৰে 

আমাদ্দের একমাত্র আরাধ্য “অরিহস্ত” দেব এবং সুগুরু স্তুধন্ম জৈনমতের প্রতি 

শ্রদ্ধাবান্ হওয়। সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; | তাহাই উদ্ধারের কারণ। ( সমীক্গক )-স 
দয়া এলং ক্ষমা উত্তম গুণ হইলেও যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তখন 

দঁয়। নির্দয়তায় এবং ক্ষমা প্রতিহিংসার পরিণত হয়। এইরূপ বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া সকল সময়ে লস্তবপর 

নহে। ছুষ্টকে দগ্ডদান করাও দয়ার মধ্যে গণনীয়। কারণ, এক ছৃষ্টকে দণ্ড 

দেওয়া ন1! হইলে সহস্র সহশ্র লোক ছুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সেই দয়! 

নির্দয়তা এবং সেই ক্ষমা প্রতিহিংসা । ইহা সত্য যে, সকল প্রাণীর হুঃখনাশ 

এবং ন্ুুখপ্রাপ্তির উপায় অবলম্থন করাকে দয়া বলে। কেবল জল হ্াকিয়া 

পান করা এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে রক্ষা করাকেই দয়া বলে না। বাস্তবিক 

জৈনদিগের এই দয়া কেবল কথার কথ! মাত্র। তাহাদের কাধ্যে তাহা 
প্রকাশ পায় না। মনুষ্য যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহার গতি 

দয়া করা, খান ও পানীয় প্রভৃতি দ্বার তাহার উপকার কর! এবং ভিন্ন 

মতাবলম্থী বিদ্বান্দিগেরও সম্মান ও সেবা করা কি দয় নহে? যদি 

জৈনদিগের সত্যই দয়া থাকে, তবে বিবেকসারের ২২১ পৃষ্ঠায় কি 
লিখিত হইয়াছে দেখ-- প্রথমতঃ, জনগণ কোন ভিন্ন মতাবলঙ্গীর স্তরতি 
অর্থাৎ গুণকীর্ভন কখনও করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে পনমস্কার অর্থাৎ 

বন্দনা করিবে না। তৃতীয়ত: “আলাপন” অর্থাত তাহার সহিত অধিক 
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কথা বলিবে না। চতুর্থতঃ, “সংলপন” অর্থাৎ তাহার সহিত বারংবার 
কথা বছিবে না। পঞ্চমতঃ, তাহাকে “অন্নবন্মাদি দান” করিবে না অর্থাৎ খান 
ও প্রানীয় প্রভৃতি দিবে না। যষ্ঠত “্ণন্ধপুষ্পাদ্ি দান” করিবে না 

অর্থাৎ তাহার প্রতিম। পুঞ্জার জন্য সুগন্ধ পুষ্পাদি দিবে না। লৈনগণ এই 
ছয় “যতন।” অর্থাৎ কম্ম কখনও করিবে না । 

( সমীক্ষক )--এখন স্থুধীগণ বিবেচনা করুন যে, ইহার মধ্যে ভিন্ন 

মতাবলম্বীদিগের প্রতি কত নির্দয়তা, কুৃষ্টি এবং বিদ্বেষ রহিয়াছে । যখন 
অন্ত মতাবলন্বীদের প্র্ঠ এত নিঠ্ঠ,রত। তখন বল] যাইতে পারে যে জৈনগণ 
দ্য়াহীন। নিজ পরিবারের সেবা করার মধ্যে বিশেষ ধন্মী কিছুই 

নাই। জৈন মতাবলম্িগণ এক পরিবার সদৃশ। জৈনগণ এই জন্যই 
তাহাদের সেৰ করেন, কিন্তু অন মতাবলম্বীদিগের সেবা করেন না । 

অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগকে দয়ালু বলিতে পাঁরেন ফি? 

বিবেকদার, পৃষ্ঠা ১০৮ এ লিখিত আছে যে জৈন্গাণ মথুরার রাজার দেওয়ান 
নমুটীকে বিরোধী মনে করিয়! হত্যা করে এবং পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ 
হন। ইহা কি দয়া ও ক্ষমানাশক কাধ্য হয় নাই যখন জৈনগণ 
ভিন্ন মতাবলম্বীদ্দিগের প্রতি এত দূর বৈরবুদ্ধি পোষণ করেন যে, হত্যা 
পর্য্স্তও করিতে পারেন, তখন তাহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্তে ছিংসক বলাই 
সার্থক। আহত প্রবচন সংগ্রহ পপরমাগমনসারে” “সম্যক্য্ব” দর্শনাদির 

লক্ষণ বণিত হইয়াছে । সম্যক্ শ্রন্ধান, সম্যক দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্র_- 
এই চারিটি মোক্ষমার্গের সাধন। ষোগদেব এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। জিন প্রতিপাদ্দিত গ্রন্থ নুনারে বিপরীত অভিনিবেশ ইত্যাদি রহিত্ঃ 
জীব এবং অন্যান্ পদার্থ সম্বন্ধে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 

প্রীতি এবং বিশ্বাসপরায়ণ হওয়াকেই “পম্যক শ্রদ্ধান? এবং “সম্যক্ 

দর্শন” বলে। 

রুচির্জিনোক্ত তত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে । 

জিন কর্তৃক উপদিষ্ট তত্ব্দমূহের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করা উচিত, 

অর্থাত অন্য কোন তন্বের প্রতি নহে। 

যথাবস্থিততত্বানাং সংক্ষেপাদিস্তরেণ বা। 

যে৷ বোধস্তমত্রাঃ সম্যগ, জ্ঞানং মনীধিণঃ ॥ 



দ্বাদশ সমুল্লাস ৪৮৭ 

জীবাদির তত্বসন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত জ্ঞানকে ন্ুধীগণ সম্যক জ্ঞান 
বলেন। 

সর্বথাহনবগ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে | 

কীর্তিতং তদহিংসাঁদি ব্রতভেদেন পঞ্চধ। ॥ 

অহিংসাদুনৃতান্তেয়্রন্মচর্য্যাপরিগ্রতাঃ। 

ভিন্ন ম্তাবলম্বীদিগের সহিত সম্বন্ধ সর্বব প্রকারে নিন্দনীয় । তাহা পরিত্যাগ 

করাকে *চারিত্র” বলে। অহিংসাদ্দি ভেদে ব্রত পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ 

(অহিংস) কোন প্রাণীকে বধ ন! কুরা। দ্বিতীয়তঃ (সুনৃতা ) প্রিয় বাক্য 
বলা। তৃতীয়তঃ ( অস্তেয়) চুরি না করা! । চতুর্থতঃ (ব্রন্মচর্ধয ) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের 
সংযম। পঞ্চমতঃ ( অপরিগ্রহ ) সকল বস্ত্র পরিশ্ঠাগ কর! । এসকল বিষয়ের 

মধো অনেকগুলিই ভাল; 'র্থৎ আহিংসা এবং চৌর্ধ্য প্রভৃতি নিন্দনীয় 
কর্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়। কিন্তু ভিন্নমত্ের নিন্দা প্রভৃতি দোষ দ্বারা উত্তম 
বিষগুলিও দোষঘুক্ত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ, প্রথম সূত্রে লিখিত আছে 

যে অন্ত হরিহর প্রভৃতির ধর্ম সংলার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। 

ধাহদের গ্রন্থ পাঠ করিলে পুর্ণবিদ্যা এবং ধন্মের সন্ধান পাও যায়, তাহাদিগকে 
হেয় প্রতিপন্ন করিতে যাঁগুয়া কি সামান্য নিন্দার কথা! যাহারা উল্লিখিত 
একান্ত অসন্তব কথাগুলির বক্তা, সেই জৈন তীর্থঙ্করদিগের গুণকীর্তন কর 
কেবল হঠকারিতা৷ মাত্র। ভাল, যে জৈনের “চারিত্র” অধ্যয়ন এবং দান 

করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি কেবল জৈনমতকে সত্য বলিলেই ভাল, আর 
অন্থ মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ হইলেও হেয় হইবেন কি? ধাঁহার এইরপ্ব বলেন, 
স্রাহাদ্দিগকে ভ্রাস্ত এবং বালবুদ্ধি না বলিয়া কি বল! যাইবে? এতদ্বারা 

জানা যাইতেছে যে, জনাচার্যগণ স্বার্থপর ছিলেন। তাহার! পুর্ণ বিদ্বান 

ছিলেন না। তীহার। সকল মতের নিন্দা না করিলে, তাহাদের মিথ্যা মতে 

কেহই বিজড়িত হইত না এবং তাহাদের স্বার্থসিদ্ধিও হইত না। দেখ ! 

ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনমত নিমগ্ন করে কিন্তু বেদে মত সকলকে 

উদ্ধার করে। যদি অপর লোকেরা বলে যে, হরির প্রভৃতি দেব সুদে 

এবং খাষভদেব প্রভৃতি কুদেব; তাহা হইলে, তাহা কি জেনদিগের পক্ষে 
জ্গ্রীতিকর হইবে না? জৈনমতের আচাধ্য এবং বিশ্বাসীদিগের আরও ভুল 

দেখিয়া লও | 



৪৮৮ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

মূল__জিণবর আগ! ভংগং উমগগ উস্মুত্তলে সদেসণউ। 
আগা ভংগে পাবস্তা জিণময় ঢুকরং ধন্মম্ ॥ 

প্রকরণ ভাগ* ২। ষষ্টী শ* ৬। সু ১১॥ 

উন্মার্গ এবং পউৎসুত্রের” লেশ মাত্র দেখাইলেও জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ 
ীর্থহ্ছরদিগের আজন্জাভঙ্গ হয়। তাহা দুঃখের কারণম্বরূপ এবং পাপ- 

জনক। জিনেশ্বর কর্তৃক উপদিষ্ট "সম্যকৃত্ব” প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত 

কঠিন। অতএব যাহাতে তাহার আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, তাহাই করা৷ কর্তব্য । 

(সমীক্ষক )--নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা, নিজের ধর্্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা 
এবং পরধর্মের নিন্দা কর! মূর্খের কাম্য । জ্ঞানিগণ ধাহার প্রশংসা করেন, 
তাহার প্রশংসাই যধার্থ। চোরও ত নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিয়! 

থাকে, তাই বলিয়া কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে? জৈনগণ এইরূপ 
বলিয়া থাকেন--- 

মূল- বহুগুণবিজ্ঝ1 নিলয়ো। উস্ম্তভাপী তহা বিযুস্তবেব! । 
জহবরমণিজুতে। বিহুবিগঘকরে বিনহরো৷ লোএ ॥ 

প্রকর* ভা ২। ষষ্ঠীৎ সূৎ ১৮॥ 
বিষধর সর্পের মণি যেমন পরিত্যাঞ্জযঃ সেইরূপ যিনি জৈনমতালম্বী নহেন 

তিনি যত ঝড় ধাম্মিক পণ্ডিতই হউন না কেন, তাহাকে বর্জন কর! জৈনদিগের 
কর্তব্য । ( সমীক্ষরু )--দেখুন! ইহাদের কত দুর ভ্রম! যদ্দি জৈনাচার্যগণ 
এবং তীহাদের শিষ্গণ বিদ্বান হুইতেন, তাহা হইলে তাহারা বিদ্বান্দিগের 

প্রতি শ্রীতিশীল হইতেন। ধাহাদের তীর্থক্করগণ পর্যন্ত বিষ্ভাহীন, তীহার' 
বিদ্বান্দিগের সম্মান করিবেন কেন? মল কিংবা ধুলার মধ্যে ম্বর্ণ পতি 
হইলে কেহ কি উহ পরিত্যাগ করে? এ্তন্্ারা সিদ্ধ হইল যে, গন ব্যতীত 
এমন পক্ষপাতী, হঠকারী, হুরাগ্রহী এবং বিষ্ভাহীন আর কেহই নাই। 

মূল--অই সবপা বিষপা বাধশ্মি অপবেব শুতে! বিপাবরয়া। 
ন চলন্তি দ্ধধমার ধন্ন| কিবিপাবপব বেন ॥ 

প্রকর* ভা ২। যা" সৃৎ ২৯।॥ 
“অগ্তদর্শনী কুলিঙ্গী” অর্থাৎ যাহারা জৈনমতের বিরোধী, জৈনগণ তাহাদের 

প্রতি দৃপ্টিপাতও করিবেন না। ( সমীক্ষক )--ইহা কতদূর অজ্ঞতা হুধীগণ 
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বিবেচনা করিবেন। ইহা যথার্থ যে, ধাহাঁর মত সতা, তিনি কাহাকেও ভয় 

করেন না। জৈনাচার্যাগণ জানিতেন যে, তীহাচ্ছের মত অসার, অচ্ঠে শুনিলে 

তাহা খগুন করিনে ; অঙএব সকলের নিন্দ। কর এবং মূর্খদিগকে আবদ্ধ কর ॥ 

মূল__নামং পিতস্সম স্থহং জেণনিদিঠাই মিচ্ছাপব্বাই । 
জেসিং অণুসংগা উধম্মীণ বিহোই পাবমই ॥ 

প্রকণ ভাৎ ২। ষষ্টী ৬। সূণ ২৭॥ 
যে ধন্ম জৈনধর্মাবিরুদ্ধ তাহ! সকলকে পাপী করে। অতএব অগ্য ধর্দের 

পরিবর্তে জৈনধশ্মা স্বীকার করাই গ্রেয়ঃ। ( সমীক্ষক )-_-এতন্বারা জান! 
যাইতেছে যে, জৈনমত সকলকে বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষা প্রভৃতি 
হগ্চণরূপ সমুজ্জে নিমগ্ন করে। জৈনদিগের ম্যায় অপর কোন মতাবলম্ী 
এত নিন্বুক এবং অধাশ্মিক নহে। এক দ্বিক হইতে সকলের নিন্দা এবং' 

অত্যধিক আত্মপ্রশংসা কর! কি শঠের কাধ্য নহে? যিনি যে মতাবলম্বীই 

হউন না কেন, বিচারশীল লোকের! তাহাদের অপেক্ষা! ধাহারা ভাল তীহার্দিগকে 

ভাল এবং তাহাদের অপেক্ষা বাহার! মন্দ, তাহাদিগকে মন্দ বলিয়৷ থাকেন। 

মূল হাহ! গুরুঅম কজ.ঝং স্বামীনহু অচ্ছিক্ষস্ন পুকৃকরিমে। | 

কহ জিণ বয়ণ কহ স্কগুরু সাবয়৷ কহইয় অকজ্ঞ্লং ॥ 
প্রকণ ভা ২। ষ্টীৎ সৃণ ৩৫ ॥ 

কোথায় সর্বচ্ছভাষিত জিনব5ন, জেনদ্বিগের ম্তৃগুরু এবং জেনধণ্ম, আর 
কোথায় তাহার বিশরীত কুগুরু এনং ভিন্ন মতের উপদেষ্টা, অর্থাৎ জৈন- 
দিগের সুগুরু, স্থদেব ও মুধন্ম এবং তিন্ন মতাবলম্্ীদিগের কুদেব» কুগুর 
এবং কুধন্ম । ( সমীক্ষক )--বদরী বিক্রম্নকারিণী নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! যেমন 
বলিয়! থাকে, ইহাও সেরূপ কথা । তাহার নিজেদের টক্ কুলগুলিকেও মিষ্ট 
এবং অন্তের মিষ্ট কুলগুলিকেও টক্ বলিয়া থাকে । ইহার৷ অন্ত মতাবলম্বীর্দিগের 

সেব1 করাও নিতান্ত পাঁপজনক কুকম্ম বলিয়া! মনে করেন। 

মূল__দপ্পো ইকং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই। 
তোবরিসপ্পং গহিয়ুং ম। কুগুরুসেবণমূ ভহম্ ॥ 

প্রকণ ভা ২। সুণ ৩৭॥ 
পুর্বে লিখিত হইয়াছে যে, সর্পের মণির ম্যায় ভিন্নমতাঁবলম্বী শ্রেষ্ঠ 

পুরুষেরাও পরিত্যাজ্য । ইহা. অপেক্ষাও ভিন্ন মভাবলম্বীর্দিগের অধিক নিন্দার 
উও 
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কথা বল! হয় যে, জৈনেতর সকলেই কুগুরু অর্থাৎ সর্প অপেক্ষা ও..মন্দ। 
তাহাদের স সহিত সাক্ষাৎ করা এবং তাহাদের স্বো ও সংসর্গ করা কখনও, 

উচিত নহে নহে। কারণ, অর্পসংসর্গবশঙঃ একবার মাত্র মৃত্যু হয়, কিন্ত ভিন্ন 
মুতাবলক্বী কুগুরুদ্দিগের সংদর্গ বশতঃ অনেক বার জন্ম-মরণে পতিত হইতে 

হয়। অতএব হে ভদ্র! ভিন্নপন্থী কুগুরুদিগের নিকটেও দীড়াইও না। 

কারণ ভিন্নপন্থীদ্িগের অল্লমাত্র সেবা করিলেও ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। 

( সমীক্ষক )-_ দেখুন! অপর কোন মতাবলম্বী জৈনদের ম্যায় কঠোর, ভ্রাস্ত, 

ছেষষুক্ত ও নিন্দুক আত্মভোল। নহে। তীহার সম্ভবতঃ মনে করেন, যদি আমর! 

পরনিন্দা এবং আত্মপ্রশংল। না করি, তাহ! হইলে কেহ আমাদের সেবা করিবে 

ন৷ এবং কেহ আমাদিগকে লন্মানও করিবে না। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য 
এই যে, যতদিন তীহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান্দিগের, সেবা না | করিবেন এবং 

তাহাদের সংসর্গে না আসিবেন, ততদিন পথ্যস্ত তাহার সত্যধন্ম এবং যথার্থ 

জ্ঞানলাভ ব করিতে পারিবেন না। সথৃতরাং তাহার! তাহাদের বিরুদ্ধ মত পরিত্যাগ 

করিয়া 1 বেদোক্ত লত্য : মত গ্রহণ করুন। তাহাই তাহাদের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে । 

মুল-_কিং ভণিমে৷ কিং করিমো তাণহয়ানাণ ধিঠছুঠাণং। 
জে দংমি উণ লিংগং খিবংতি নরয়ন্মি মুদ্ধজণং ॥ 

' প্রকণ ভাৎ। য্টীৎ সৃৎ ৪০ | 
যাহার কল্যাণের আশ! নষ্ট হইয়। গিয়াছে, সেই ছুরাগ্রহী, কুকম্মীনিপুণ, 

হগুণান্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলা ব! করা যাইবে? কেহ যদ্দি তাহার 

উপকার করে, তবে সে তত্পরিবর্তে তাহার পর্নবনাশ করে। যেমন কেহ দয়! 

করিয়। অন্ধ লিংহের চক্ষুর বন্ধন খুলিতে গেলে, সিংহ তাহাকেই ভক্ষণ করে) 

সেইরূপ কুগ্ডর ভিন্নপন্থীদ্দিগের উপকার করিতে গেলে নিজেরই সর্বনাশ 

হয়। অতএব সর্বব্দা তাহাদের নিকট হইতে দুরে থাকিবে। ( সমীক্ষক )-৮ 

ভিন্ন পক্ষীয়নগণও জৈনদিগের হ্যায় চিন্তা করিলে তীহাদ্দের কতদূর ছুর্দাশ! 

হইবে? যদি কেহই তীাহাদ্দের উপকার না করে, তবে তীহাদ্দের অনেক 

কর্ম নষ্ট হইবে। তাহা তাহাদ্দের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর হইবে! তারা 

অপর সকলের সন্বন্ধেও সেইরূপ চিন্তা করেন ন। কেন ? 

মুল-_জহজহতুট্টই ধশ্মো! জহজহ ছুঠাণহৌয় অইউদউ। 
সমদ্দিঠিজিয়াণ তহ তহ উল্লমইল মং ॥ 

প্রকণ ভা, ২1 ষষ্টীৎ সৃত ৪২॥ 
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ইহা! আশ্চর্যার বিষয় যে মেরূপে দর্শনভ্রষ্ট নিহুপ, পাচ্ছত্তা, উসম্না ও 

কুসীলিয়াদি এবং অন্থ। দর্শনী, ত্রিদপ্তী, পরিব্রাজক ও বিপ্রাদি দুষ্ট লোকদের 
অতিশয় বল, সম্মান ও আদর হইবে সেই সেইরূপে সম্যক্দৃষ্টি জীবদিগের 
সম্যক্ত্ব প্রকাশিত হইবে । ( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! এই সব জৈন অপেক্ষা 

অধিক ঈর্ষা, দ্বেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত অপর কেহ আছে কি? অন্যান্য 

মতের মধ্যেও অবশ্য ঈর্ষ্যাছেষ আছে; কিন্তু জৈনমতের গ্যায় অন্য কোন 
মতে এত নাই। দ্বেষই পাপের মূল। ম্থুতরাং জৈনদিগের মধ্যে পাপাচরণ 
থাকিবে না কেন? 

মুল-_-সংগে। বিজাণ অহিউতে সিংধমূমাই জেপকুববন্তি | 

মুতৃণ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা ॥ 

প্রকণ ভা ২। ব্ঠীঃ সূণ ৭৫ 

ইহার তাণ্প্য এই যে। যেমন মূট্গণ নাঁসিকাচ্ছেদাদি দণ্ডের তয় না করিয়া 
চোরের সহিত সংসর্গ করে, সেইরূপ যাহার] জেনের ধশ্মে বিশ্বাস করে, তাহারাও 

তাহাদের অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয় না। 

( সমীক্ষক)--যে যেমন, সে অপরকেও সেইরূপ মনে করে । কেবল মাত্র 

জৈনমতই সাধু সঙ্জনের মহ, অন্য সমস্ত মতই চোরের মত; একথা কি সত্য 
হইতে পারে ? মনুব্যের মধ্যে যতদিন কুসঙ্গ বশতঃ ভ্রান্ত বুদ্ধি থাকে, ততদ্দিন 
সে ঈর্ষ্যা্বে পরিত্যাগ করে না। জেনমত যেমন ভিন্ন মতের প্রতি বিছ্বেষ- 
ভাবাপন্ন, সেরূপ অন্ত কোন মত নহে। 

মূল-_জচ্ছ পম্থমহিনলরক। পব্বংহৌমন্তি পাবন বমীএ। 
পুঅন্তি তংপি সচঢাহা হী লাবী পরায়স্নং ॥ প্রকণ ভা" ২। 

প্রকণ ভাত ২। ষ্ঠিৎ সৃৎ ৭৬॥ 
পুর্বে একটি সুত্রে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র জৈনগণই *্সম্যকৃত্বী*, 

জৈনেতর পন্থী সকলেই “মিধ্যাত্বী” ; অর্থাৎ জৈনগণ পুণ্যাত্বা, অন্যেরা সকলেই 

পাপী। সুতরাং যে ব্যক্তি এমধ্যাত্বী”্র ধন্ম স্থাপন করে, সে পাপী। 

(সমীক্ষক )-্যদি অন্তর চামুণ্ডা, কালিকা, ভ্বাল। প্রসূতি দেবীর পুজ! 
উপলক্ষে ত্ুর্মীনবমী ইত্যাদি পাপঞ্জনক হয়, তবে মত্যন্ত কই্টকর 

জৈনদিগের পঞ্জ,সণ প্রভৃতি পাপজনক নছে কেন? এস্থলে বামমার্গাঁদিগের 
লীলাখেলার খণ্ডন যুক্তিনঙ্গত। কিন্ত, জৈনগণ যে শাদনদেবী এবং 
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মরুতদেবী প্রভৃতিকে দেবী মানেন, তাহাদের পুজার খগুন করিলেও ভাল হইত। 
যর্দি বল। হয়, “অ।মাদ্ধের দেবী হিংসক নহেন»” তবে মিথ্য। বল। হইবে। 
কারণ শাসনদেবী একজন লোকের এবং একটি ছাগলের চক্ষু উত্পাটন 
করিয়াছিল। তাহ হইলে সে রাক্ষপী, ছুর্গা এবং কালিকার সহোদর ভর্মী 

নহে কেন? সেইরূপ জৈনদিগের “যচ্চখাণ” প্রভৃতি ব্রতকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, 
আর “নবমী” প্রভৃভিকে দৃষণীয় বল1ও মুঢ়ত।। কারণ নিজেদের উপবাসের 
প্রশংসা এবং অপরদের উপবাপের নিন্দা কর] মূর্খের কার্য । অবশ্য সত্য- 
ভাষণাদ্দি ব্রত সকলের পক্ষেই ভাল; জৈন কিংবা অপর কাহারও উপবাস 
ভাল নহে॥ 

মুূল__চেপাণবং দিয়াণয় মাহণডুং বাণজর কমিরকাণম্। 

ভত্তা ভর কঠাণং বিয়াণং জন্তি দুরেণং ॥প্রকণ ভাত ২ যণ্তিঃ সৃৎ৮২। 
ইহার তাশুপধ্য এই যে, বার বেশ্যা, চারণ এবং ভাট প্রভৃতির 

এবং ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশ প্রভৃতি মিথ্যাদৃটি দেব-দেবীর ভক্ত; যাহারা 
ইহাদের শনুযায়ী তাহার। য়ং ছুঃখে টট হয় এবং অপরকেও নিমজ্জিত করে। 

কারণ তাহার! এ সকন দেব-€দবীর নিকট সমস্ত কাম্য বস্তু পাইবে বলিয়! 
মনে করে এবং বীতরাগ পুরুষদ্দিগের নিকট হইতে দুরে থাকে । ( সমীক্ষক )-- 

ভিন্নপন্থীদ্দের দেদ-দেবীকে মিথ্যা এবং নিজেদের দ্রেবদেবীকে সত্য বলা 

কেবল পক্ষপাত মাত্র। দৈনগণ বামমার্গাদের দেব-দেবীর খগুন করেন, 
কিন্তু শরান্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৪৬ এ লিখিত আছে যে, শাসনদেবী রাত্রিকালে 
ভোজন করিবার অপরাধে এক. ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেন এবং তাহার 
চক্ষু উৎপাটন_ করিয়। তশপরিবর্ডে একটি ছাগলের চক্ষু বাহির করিয়া 

বাইয়া দ্েন। এই দেবীকে হিংসাকারিণী বলিয়া, মূনে করা! হয়না কেন? 

রত্নসাগরভাগ ১, পৃষ্ঠা ৬৭ এ লিখিত আছে যে মরুতদেবী প্রস্তরমূন্তি ধারণ 
করিয়া পথিকর্দিগকে সাহাধ্য করিতেন। ইহাকেও সেইরূপ মনে করেন 

না কেন? 

মূল__কিংদোপি জণণি জাও জাণে| জণণী ইং অগোবিদ্ধি। 
জইমিচ্ছরও জাও গুণে শ্ুতমচ্ছরং বহই ॥ 

প্রকৎ ভাৎ ২। ষিৎ সুঃ ৮১ ॥ 

যাহারা জৈনমত বিরোধী “মিধ্যাত্বী” অর্থাৎ মিথ্যাধন্মাবলম্বী, তাহাদের 
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জম্ম হয় কেন? যদিও বা জন্ম হয়, বৃদ্ধি পায় কেন? অর্থাৎ তাহাদের 

শীত্ব স্বৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ( সমীক্ষক )-জৈনদিগের বীতরাগভাষিত দয়া 
ধন্ম কিরূপ দেখুন ! তাহার! ইচ্ছা করেন ন। যে, ভিন্নমতাবলম্িগণ জীবিত থাকুক । 

স্থতরাং তীহাদের দয়] ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র। তীহাদ্দের যতটুকু দয়া 
আছে, তাহ! ক্ষুন্ত্র প্রাণী এবং পশুদিগের জন্য, জৈনেতর কোন মন্ুুহ্যের জনতা নহে। 

মূল- শুদ্ধে মগগে জায়! স্থহেণ মচ্ছতি সৃদ্ধিমগগমি 
জে পুণঅমগ গজায় মগ গে গচ্ছংতি তং চুপ পং॥ 

প্রকণ ভাৎ ২। যণ্ঠী* সৃৎ ৮৩ ॥ 
ইহার তাৎপর্য এই যে, জৈনকুলে জম্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ কর! 

কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু জৈনেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন 
“মিধ্যাত্বী ভিন্নপন্থীর” মুক্তিলাভ কর! বন্ডই আশ্চধ্যের বিষয় । ইহার ফলিতার্থ 

এই যে, কেবল জৈনমতাবলম্বীই মুক্তির অধিকারী, অপর কেহই নহে। 

যাহার! জৈনমতত স্বীকার করে না তাহায়! নরকগাঁমী। (সমীক্ষক)--জৈনমতাবলম্থী 

কাহারও কি কোন দোষ নাই? কেহ কি নরকগামী হয় না? সকলেই 

কি মুক্তি পায়? এসকল কি প্রলাপ নহে; নির্বেবীধ ব্যতীত এসকল কথা 

কে নিশ্বাস করিতে পারে ? 

মূল_“তিচ্ছরাণং পুআসংমত্ত গুণাণকারিণী ভণিয়] 
সাবয়মিচ্ছভুয়রী জিণ সময়ে দেসিয়া পুঅ] ॥ 

প্রকৎ ভাৎ ২। ষষ্টীৎ সুৎ ৯০ ॥ 
কেবল জিন-মুন্তিসমূহের পুজাই সার, জিন্তের মুতিসমূহের পুজা অসার। 

ষাহারা জিনের আজ্ঞা পালন করেন তীহার! তন্জ্জানী, ধাহারা করেন না, তাহারা 

তত্বজ্ঞানী নহেন। ( সমীক্ষক )-__বাহবা! কি বলিন!! তোমাদের মুত্তিগুলি 
কি বৈষ্ণবপ্রভৃতি সম্প্রদায়ের মৃত্তিলির ম্যায় জড়পদার্থারা নিশ্মিত 
হে? বস্ততঃ বৈষ্ণবাদির মুন্তিপূজার ম্যায় তোমাদের মৃত্তিপুজাও মিথ্যা । 
তোমর! বল যে, একমাত্র তোমরাই তববজ্ঞানী ; অপর কেহ তত্বজ্ঞানী নহে। 

ইহাতে জানা যায়, যে, তোমাদের মতে, তন্বজ্ঞান নাই | 

মূল- জিণ আগ! এধন্ঠো আগ! রহি আগ ফুডং অহমুত্তি। 
ইয়মুণি উণ যতত্তংজিণ আণাএ কুণহু ধন্মং ॥ 

প্রকৎ ভাৎ ২। যুষ্টী* সূ ৯২ | 



৪৯৪ লত্যার্থপ্রকাশঃ 

জিনদেবের আদিষ্ট দয়া এবং ক্ষম। প্রভৃতিই ধণ্ম, তন্তন্ন সমস্তই অধন্্ম ॥ 

( সমীক্ষক )--ইহা কত বড় অন্যায় কথা! জেন ব্যতীত অপর কেহই 
কি সত্যবাদী এবং ধন্মাত্সা নহে? অপর কোন ধান্মিক ব্যক্তিকে মান্য করা 
কি উচিত নহে? অবশ্য যদি জৈনিগের মুখ ও জিহ্ব। চণ্মনিন্মিত না হইত এবং 
অপরদের মুখ ও জিহ্বা চর্ন্মনিশ্মিত হইত, তাহা হইলে এইরূপ বলা যাইতে 
পারিত! জৈনগণ তাহাদের গ্রন্থোক্ত বাক্য এবং সাধু প্রভৃতির এইরূপ উচ্চ 
গ্রশংস। করিয়াছেন যে তাহাভে মনে হয়, তাহারা ভাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ 

মূল__বনেমিনারয়া উবিজেসিন্দুরকাই সম্ভরন্তাণমূ। 
ভব্বাণ জণই হরিহররিদ্ধি সমিদ্ধী বিউদ্ধোনং ॥ 

প্রকণ ভা, ২। ষষ্ঠী* সূৎ ৯৫ ॥ 
ইহার মুখ্য তাঁশপর্য্য এই যে, হরি-হর প্রভৃতি দেবগণের বিভূতি নরকের 

কারণ। তাহ! দেখিলে জেনগণের রোমাঞ্চ হয়। যেমন রাজাজ্ঞা লবন করিলে 

মৃত্যুদণ্ড পধ্যন্ত ছুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ জিনেন্দ্রদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিলেও জন্ম-মরণ-ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে মা কেন? (সমীক্ষক)--- 
জৈনাচার্য্যদিগ্বের ছল, কপটতা। এবং ভগ্তামীর লীলা-খেল! দেখুন! ইহাদের 

মনের কথাও প্রকাশ পাইল! তাহার হরি-হরারদ্দি দেবগণ এবং তীহাদের 

উপাসকদ্দিগের এশ্বধ্য দেখিতেও পারেন না। অপর কাহারও উন্নতি 
দেখিলে তাহাদের রোমাঞ্চ হয়। সম্ভবতঃ তীহার। ইচ্ছা করেন যে, অন্তের 

যাবতীয় এশ্বর্্য ত্রাহার্দেরই হস্তগত হউক; কাহারও শ্রীবদ্ধি না হউক। 

সকলেই দরিদ্র ছউক। আর রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিবার কারণ এই যে, জৈনগণ 
রাজার অত্যন্ত তোষামোদ কারী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু । রাজ মিথ্য। বলিলেও 

কি তাহ৷ স্বীকার করিতে হইবে? বাস্তবিক জৈনদের অপেক্ষা অধিকতর 

ঈর্ঘ্যাদ্বেযুক্ত অপর কেহই নাই। 

মূল জে দেইশুদ্ধধন্মং দো পরমপ্য। জয়ম্মি নু অন্ো। 
কিং কল্পদৃহ্ন্ম সরিসো ইয়রতরূ হোইকইযাবি ॥ 

প্রকৎ ভা ২। ব্ঠীৎ সূৎ ১০১ ॥ 
যাহার। বৈনধশ্মবিরোধী তাহারা যুর্খ। যাহারা জিনেন্দ্রভাধিত ধর্মের 

উপদেষ্টা, তাহার। সাধু, গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকার যাহাই হউন ন। কেন, তাহার! তীর্ঘস্কর 
সদৃশ; তাহাদের সদূশ কেহই নাই। (সমীক্ষক)- থাকিবে না কেন? বালবৃদ্ধি 
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ন] হইলে তাহারা এমন কথ! বিশ্বাস করিবেন কেন? বেশ্য। যেমন আত্ম প্রশংসা 
ব্যতীত পরের প্রশংলা! কখনও করে না, দেখা যাইতেছে ইহাও পেইরূপ ব্যবহার । 

মূল-_জে অমুণি অগুণ দোষাতে কহ অবুহাণহস্তিম বচ্ছা!। 
অহতে বিহ্ম ঝচ্ছাতা বিসঅমি আপ তুললত্তং ॥ 

প্রকৎ ভা ২। ষষ্টীৎ সূৎ ১০২ ॥ 
জিনেন্দ্র দেব, তাঁহার. সিদ্ধান্ত এবং জৈনমতের উপদেষ্টাদিগকে পরিত্যাগ 

কর! জৈনদ্ীগের উচিত নহে। ( সমীক্ষক )-__জৈনদিগের ইছা হঠকারিতা, পক্ষপাত 
এবং অবিষ্ভ।(প্রসৃত নছে, তবে কি? কিন্তু তাহাদের অল্প কয়েকটি বাক্য ব্যতীত 
অবশিষ্ট সংস্তই পরিত্যাজ্য । ধাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনি যপ্রি জৈন- 
দিগের দেন, সিন্ধান্ত গ্রন্থ এবং উপদেষ্টগণের পিষয় এবং তাহাদের উপদেশ 
শ্রবণ ও মনন করেন, তাহ। হইলে নিঃসন্দেহ তত্ক্ষণাৎ এসকল পরিত্যাগ করিবেন। 

মূল_বয়ণে বিশ্গুরুজিণবল্পহস্দকে সিংন উল্লন ঈনমৃমং । 

অহকহদ্িণ মণিতেয়ং উলু'আণংহরই অন্ধত্ং ॥ 
প্রকণ ভাৎ ২। যষ্টী* সৃ* ১০৮॥ 

ধহারা জিনবচনানুলারে আচরণ করেন, তাহার! পুজার ; ষাঁহারা তদ্িরুদ্ধ 

আচরণ করেন, তীছার। পুজ্য নহেন। জৈনগুরুদ্দিগকেই মান্য করিবে; অপর 

কাহাকেও মান্ট করিবে না ॥ ( সমীক্ষক )--ভাল, জৈনগণ অজ্ঞানদিগকে শিষ্য 

করিয়া পশুর ম্যায় জালে বদ্ধ না করিলে, তাহারা জাল হইতে বহির্গত 

হইয়! মুক্তিসাধন পুর্্বক জীবন সফল করিতে পারিত। কেহ জৈনদিগকে 
“কুমাগী”, “কুঙ্তর”ত “মিথাহী” এবং “কুটপদে্া” বলিলে তীাহার্দের কতই 
না ছুঃখ হয়! তাহারা অপরকে ছুঃখ দেন বলিয়। তাহাদের মত অনেক 
অসার কথায় পরিপুণ ॥ 

মূল_তিহুঅণ জণং মরংতং দঠণ নিঅন্তিজেন অগ্পাণং ॥ 
বিরমংতিন পাঁবা উধিদ্ধী ধিঠভণং আণম্ ॥ প্রকণ ভা” ২। ষষ্টীঃ দৃৎ ১০৯॥ 

মৃত্যু পর্যন্ত ছুঃখ তোগ করিতে হইলেও জৈনগণ কৃষি-বাণিজ্য প্রস্তুতি 

করিবে না; কারণ এ সকল রুণ্ম নরকে লইয়৷ যাঁয়। ( সশীক্ষক )-- 

এক্ষণে কেহ জৈনদিগকে জিড্ভাসা করিতে পারে, “তোমরা বাণিজ্যাদি 

কর কেন? এসকল কণ্ম পরিত্যাগ কর না কেন? পরিত্যাগ করিলে 
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তোমাদের ভরণপোষণও হইতে পারে না। আর, তোমাদের উপদেশ মত 
সকলে এদকল কন্ম পরিত্যাগ করিলে তোমর! কি খাইয়। জীবন ধারণ 
করিবে” ? এইরূপ নির্বুদ্ধিতাপুরণ্ণ উপদেশ সর্বথা নিরর্৫থক। দুর্ভাগাগণ কি 

করিবে ? বিষ্া ও সতসঙ্গের অভাবে যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই বকিয়াছে! 

মূল--তইয়! হমাণ অহম। কারণ রহিয়। অনাণ গব্যেণ। 

জেজংপন্তি উতুত্তং তেসিংদিদ্বিচ্ছপন্মিচ্চং ॥ 

প্রকণ ভা ২। বষ্ঠীৎ সৃৎ ১২১॥ 

যাহার! জৈনশাক্রবিরুদ্ধ ধর্ম্শান্সে বিশ্বান করে, তাহারা অধমের অপেক্ষাও 
অধম। স্থার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও জৈনমতবিরুদ্ধ কিছু বলিবে না 
এবং বিশ্বাস করিবে ন1। স্থার্থসিদ্ধির সন্তাবন। থাকিলেও ভিন্ন মত পরিত্যাগ 

করিবে । € সমীক্ষক )--তোমার্দের আদি পুরুৰ হইতে আজ পধ্যন্ত যতজন হইয় 
গিয়াছেন এবং হইবেন, তীাহার। ভিন্ন মতকে গালি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই 

করেন নাই এবং করিবেন ন। ভাল, যে সকল স্থলে জৈনগণ স্থার্থসিদ্ধির 
সম্ভাবনা দেখেন, দে সকল স্থলে তীাহার। শিষ্যদেরও শিষ্য হইয়া! যান। তবু 
তাহারা এমন লঙ্ব। চওড়া মিথ্যা কথা দলিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন 

না, ইহ] বড়ই পরিতাপের বিষয় । 

মুল--জন্বীর জিণস্নজিও মিরঈ উস্ম্থত্লে সদেসণও | 

সাগর কোড়৷ কোড়িংহিং মই অই ভী ভবরণে। 

প্রকৎ ভাৎ ২। ষন্টী* সূণ ১২২। 

যদ্দি কেহ বলে যে, জৈনসাধুগণ যেমন ধান্নিক অন্যেরাও সেইরূপ ধান্মিক 
তাহ। হইলে সেকোটি কোটি বগুদর নরকে বাস করিবে এবং তাহার পরেও 
হীনজন্ম প্রাপ্ত হইবে। (সমীক্ষক )-লবাহবা! বিদ্ার শক্রগণ! তোমরা 

সম্ভবতঃ ইচ্ছা কর যে, কেহ তোমাদের মিধ্যাকথাগুলি খগুন না করুক। 

তাই তোমরা এমকল তয়ঙ্কর কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছ! কিন্তু এসকল 

অলন্তব। তোমীদিগকে আর কত বুঝান যাইবে ? তোমরা ত মিথ্যা, পরনিন্দ 

পরমত বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং বিরোধ করিবার জন্য কটিবদ্ধ হইয়। স্বার্থসিন্ছি 

করাটিং যেন্ন মৌহনভোগের ন্যায় মনে করিয়া] 
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মুল__দূরে করণং দূরশ্মি সাহুণং তহয়ভাবণ! দুরে । 
জিণধন্ম সদ্দহাণ পিতির কদুরকাইনিঠবই ॥ 

প্রকণৎ ভাৎ ২। ষষ্ঠী সৃৎ ১২৭ ॥ 
যে ব্যক্তি জৈনধর্মের কোন অনুষ্ঠান করে না, সেও কেবলমাত্র জৈনধর্ম 

সত্য অন্য কোন ধণ্ম সত্য নহে--এই বিশ্বাসবলেই ছুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। 

( সমীক্ষক )-_ভাল, মূর্খাদিগকে নিজেদের মতজালে আবদ্ধ করিবার জন্য 
ইহা অপেক্ষা অধিক কি বলা যাইতে পারে ? কোনও কন্ম করিতে হইবে না, 

অথচ মুক্তি হইবে--এমন মুড মত আর আছে কি? 

মূল__কইয়া হোহা দিবসে! জইয়া সুগুরুণ পায়মূলন্মর । 
উস্হ্থত্ত সবিসলবর হিলেওনিন্থণে স্থজিনধম্মং ॥ 

প্রক ভা, ২। যষ্টী* সূণ ১২৮ ॥ 

যদ্দি আমি মনুষ্য হই তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনশান্ত্র শ্রবণ করিব। উতস্ুত্র 
অর্থাৎ ভিন্ন মতবিষয়ক গ্রন্থ কখনও শ্রবণ করিব না এইরূপ ইচ্ছা! করিবে। 

এই মাত্র ইচ্ছা! করিলেই মনুষ্য ছুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। 

( সমীক্ষক )--ইহাও মুর্খদিগকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য ৰল! হইয়াছে । 

কারণ পূর্ব্বোক্তরূপ ইচ্ছ। দ্বার এখানকার হুঃখসাগর হইতেই উত্তীর্ণ হওয়। 

যায় না, ভোগ ব্যতীত পুর্ববজন্মের সঞ্চিত পাপের ছুঃখরূপ ফল নষ্ট হয় ন|। 
এইরূপ মিথ্যা অর্থাৎ বিষ্ভাবিরদ্ধ কথ! না লিখিলে লোকে বেদা্দি শাস্তের 

পাঠ ও শ্রবণ করিয়া এবং সত্যাসত্য অবগত হইয়া, তাহাদের অবিষ্ঠারূগী অসার 
গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিত। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণকে এমন ছৃট ভাবে 
বাধ হইয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান সৎসঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই 

জাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু জড়বুদ্ধির পক্ষে তাহ! অত্যন্ত কঠিন ॥ 

মুূল-_ ব্রহ্মজেণং হিংভণিয়ং স্থযববহারং বিসোহিয়ংতসূস | 

জায়ই বিস্থদ্ধ বোহী জিণআগা রাহ গত্তাও ॥ 

প্রকৎ ভাৎ ২। বষ্টী০ সুত ১৩৮ ॥ 

বাহার জিনাচার্য্যদিগের ত্বার। উপদিষ্ট সুত্র, নিরুক্তি, বৃত্তি এবং ভাত্যচুর্ণ 

মানেন, তীহারাই শুভ ব্যবহার এবং ছুঃসহ ব্যবহার (ত্রতাদি ) ত্বার। সুখ 

প্রাপ্ত হন অপর মতের গ্রন্থপাঠ দ্বারা নহে। 
৬৪ 
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( সমীক্ষক )--অত্ন্ত ক্ষুধার্ত হইয়! মরা ইত্যাদি ক্ট ভোগ করাকে 
*টারিত্র” বলে। যা্দ ক্ষুতপিপাসায় মরা ইত্যাদি চারিত্র হয়, তবে বহুলোক 

যে ছুভিক্ষে অথব। অন্নার্ির অভাবে মরে, তাহাদেরও শুদ্ধ হইয়। শুভফল প্রাপ্ত 

হওয়া উচিত। কিন্তু তাহারাও শুদ্ধ হয় না, তোমরাও শুদ্ধ হও না, কিন্ত 

সকলেই পিত্াদির প্রকোপ বশতঃ রোগাতুর হইয়া সুখের পরিবর্তে দুঃখ ভোগ 
কর। চ্যায়াচরণ, ব্রক্ষচধ্য এবং সত্যভাষণাদিই ধর্ম । অমত্যভাষণ এবং 

অন্যায়াচরণার্দি পাপ। সকলের সহিত শ্রীতিপুর্ণ ব্যবহার এবং পরোপচার 
করাকে শুভ চরিত্র বলে। জৈনমতাবলম্বীদিগের ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাক 
ইত্যার্দি ধন্মা নহে। পুর্বেরাক্ত সুত্রার্দি মানিলে অল্লমাত্র সত্য এবং অধিক 

মিথ্যা লাভ হয়। তাহাতে ছুঃখসাগরে নিমগ্র হইতে হয়। 

মল__জইজাণসি জিণনাহো লোয়ায় রাবিপরকএভুও | 
তাতংতং মন্গং তো কহুমন্নসি লো'অ আয়ারং ॥ 

প্রকণ ভাৎ ২। যষঠী* সৃণ ১৪৮॥ 
বহাদ্দের প্রারন্ধ উত্তম, তীহারাই জৈনধন্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ হার! 

জিন্ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না, তীহার্দের প্রারন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে ॥ (সমীক্ষক )--- 
এই উক্তি কি ভ্ত্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অন্ত মতাবলম্বীর্দিগের মধ্যে কি 
উত্তম প্রারবধবান্ কেহই নাই এবং জৈনদ্িগের মধোও কি নষ্ট প্রারন্ধ কেহই নাই ? 

বলা হইয়াছে যে, হ্বধন্মী জৈনগণ পরস্পরকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু পরস্পর শ্রীতিপুণ 
ব্যবসার করিবে, ইহাতে দিদ্ধ হইতেছে ঘে, জৈনগণ ভিন্নধর্্মাবলম্বীর্দিগের 
সছিত কলহ বিবাদ করা দ্বোষজনক মনে করেন না। ইহা তাছাদের 

পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নথে। কারণ, সৎপুরুষগণ সতপুরুষদ্দিগের প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন 
করেন এবং উপদেশ প্রদান পুর্বক ছুষ্টদ্দিগকে স্থশিক্ষিত করেন। আবার 
অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্ধণ, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজ কাচাধ্য অর্থাৎ সন্গ্যানী, 

ও তাঁপদ অর্থাৎ বৈরাগী গ্রভূতি সকলেই জৈনমতের শত্রু । এখ্৷ দেখুন! 
যদ্দি জনগণ সকলকে শক্রভাবে দেখেন এবং নিন্দ| করেন, তাহ! হইলে 
তাহাদের দয়া এবং ক্ষমারপ ধন্ম কোথায় রহিল? যখন কাহারও প্রতি 

বিদ্বেষ পোষণ করিলে দয়া এবং ক্ষমা নষ্ট হয় এবং সেরপণ হিংসা 

আর নাই; তখন জৈনের ম্যায় বিদ্বেষের মুর্তি বিরল। যদ্দি' কেহ খাব 
দেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত ২৪ জন তীর্থক্করকে রাগন্ধেষধুক্ত “মিথ্যাত্বী” রলে, 
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জৈনদিগকে সঙন্গিপ।তন্বরগ্রন্ত, জৈনধর্শকে নরক এবং বিষবত মনে করে, 
তবে তাহ কি তাহাদের পক্ষে গ্রীতিকর হইবে? এই নিমিত্ত জৈনগণ 
নিন্দা ও পরমতদ্ধেবরূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া! অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। 

ভাহারা বদি এসকল দোষ পরিত্যাগ করেন তবে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে । 

মূল__এগো৷ অগরূ এগে! বিনাব গোচে ইআণি বিবহাঁণি। 
তগ্ছয়জং জিণদববং পরুপ্নরন্তং ন বিচ্চন্তি ॥ 

প্রকণ ভাণ ২। যঠী* স্থুৎ ১৫০ ॥ 
শ্রাবকদিগের পক্ষে দেব, গুরু ও ধন্ম এক। তৈত্্যবন্দন” অর্থাৎ 

জিনের প্রতিমুত্তি, দেবমন্রির ও জিনের সম্পত্তি রক্ষা এবং মুর্তিপুজ! ধর্ম ॥ 
(সমীক্ষক )১--এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মৃণ্তিপুজা! সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ- 
বিবাদ, প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মুলাধারও এই জৈনমত । 

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য-_ পৃষ্ঠা ১ এ মুস্তিপূজার প্রমাণ যথা-__ 

নবকারেণ বিবোহো। ॥১॥ অনুসরণং সাবউ ॥ ২॥ বয়াইং ইমে ॥ ৩ ॥ 
জোগো ॥ ৪ ॥ চিয় বন্দণগো! ॥৫॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥ ৬॥ 

এই সব শ্রাবকগণ প্রথম দ্বারে নবকারের জপ করিবে ॥ ১॥ দ্বিতীয় দ্বারে 
নবকারের জপ করিবার পর স্মরণ করিবে, “আমি শাবক” ॥ ২॥ তৃতীয় দ্বারে 
অনুব্রতা্দি কত তাহা স্মরণ করিবে ॥ ৩॥ চতুর্থ বারে মনে মনে বলিবে চারি বর্গের 

মধ্যে মোক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ । যথার্থ জ্ঞানঘ্বার৷ তাহা৷ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই 
নিমিত্ত তাহাকে যোগ বলে। এই ষড়বিধ উপায়ে সমস্ত পাপ দুরীভূত হইলে 
মনুষ্য পবিত্র হয়। তাহাও যোগ; এই বিষয়ও কথিত হইবে ॥ ৪ ॥ পঞ্চম 
দ্বারে “চৈত্যবন্দ” অর্থাৎ মুর্তিবন্দনা, ভ্রব্ভাব এবং পুজা,এ বিষয়েও 
কথিত হইবে ॥৫॥ যষ্ঠ প্রত্যাখানদারে “নবকারআী” প্রভৃতি বিধিপুর্ববক কথিত 
হইবে ॥ ৬ ॥ ইত্যার্দি। অত:পর এই গ্রন্থেই নানাপ্রকার বিধি লিখিত হইয়াছে 
যথ। ৪---সান্ধাভোজনকালে জিনবিশ্ব অর্থাত তীর্থস্করদিগের মৃত্তি পুজা ও দ্বার 
পুজ। করিবে । অনেক আড়ম্বর আছে। মন্দির নিম্মাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 
পুরাতন মন্দিরকে নূতন করিয়া নিশ্মাণ কপিলে ও উহার জীণ সংক্ষার করিলে 
মুক্তিলাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া ভক্তির পহিত উপবেশন করিবে এবং অত্যন্ত 
শ্রীতি সহকারে পুজা করিবে । “নমো জিনেন্দ্রে্য;" ইত্যাদি মন্রধারা মুদ্ভিসমূহকে 
স্নান করাইবে এবং “্জলচন্দনপুষ্পধুপদীপনৈঃ” ইত্যাদি মন্্রথার! গন্ধাদি নিবেদন 
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করিবে। রতুসারভাগ, পৃষ্ঠা ১২ এ মৃণ্তিপুজার ফল লিখিত হইয়াছে যে, 
পৃজারীকে রাজ। কিংবা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না। 

( সমীক্ষক )--এ সকল কথ! কপোলকল্লিত, কারণ অনেক জৈন-পুজারীকে 
রাজার। রোধ করিয়া থাকেন। রত্বসারভাগ, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে যে 
মুন্তিপুজ। দ্বারা রোগ, যন্ত্রণা এবং মহাপাপ দুরীভূত হয়। এক ব্যক্তি ৫ কড়ি 
মূল্যের ফুল নিবেদন করিয়া ১৮টি দেশের রাজত্ব লাভ করিয়াছিল। সে 
কুমারপাল নাম ধারণ করিয়াছিল মুর্খদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সমস্ত 
মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে। কারণ অনেকে জৈন পুজ। করিতে করিতে 
রোগাতুর থাকে এবং প্রস্তরাদি নিশ্মিত মুগ্তির পুজা করিয়া এক বিঘা জমির 
উপরেও রাজত্ব লাভ করিতে পারে না! আর যদি পাঁচ কড়ি মূল্যের ফুল 
নিবেদন করিলে রাজ্য পাওয়। যায় তবে উহ! বার বার নিবেদন করিয়া সমস্ত 
পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে না কেন? অপরাধের জন্য রাজদগুই বা 
ভোগ করে কেন? যুক্তিপূজাদ্ধার। ভবসাগর পার হইতে পারিলে জ্ঞান, 

সম্যক্ দর্শন এবং “চারিত্রের” প্রয়োজন কি ? 
রত্রসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৩ এ লিখিত আছে যে, গৌতমের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে 

অন্ত আছে এবং ভাহাকে স্মরণ করিলে মনোবাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। 

(সমীক্ষক )-_তাহা হইলে জৈনমাত্রেরই অমর হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু 
হয় না। ম্ৃতরাং কেবল মুর্খর্দিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্ত এ সকল কথা 
বলা হইয়াছে; তাহা ছাড় ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই। 

রতুসারভাগ, পৃষ্ঠ। ৫২ এ ইহাদের মৃত্তিপুজার শ্লোক লিখিত আছে, যথা. 

জলচন্দনধূপনৈরথ দীপাক্ষত কৈর্নৈবেদ্াবস্ত্রঃ | 
উপচারবরৈ্জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরগ্য যজামহে॥ 

আমরা জল, চন্দন, চাউল, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেছ, বপ্ এবং অতি উৎকৃষ্ট 
উপচার সহকারে জিনেজ্্র অর্থাৎ তীর্থস্করদিগের পুজা করিব। এই জন্যই 
বলি যে, মৃত্তিপূজ! জৈন দিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে! (বিবেকসার পৃষ্ঠা ২১) 
জিন মন্দিরে মোহ আসে না এবং ইহ। ভবসাগর পার করিয়৷ দেয়। 

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫১৫২ এ লিখিত আছে ঘে, মৃত্তিপূজ! দ্বারা মুক্তিলাভ 
হয়। জিন মন্দিরে গমন করিলে সদৃগুণ জন্মে। যেব্যক্তি জল চন্দনা 

দ্বারা তীর্থস্করদিগের পুজা করে, সে নরক হইতে মুক্ত হইয়! স্বর্গে গমন করে। 
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বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫৫ এ লিখিত আছে যে, জিন মন্দিরে খাষভদেবাদির 
মৃত্তি পুজা করিলে ধর্ম্ম-অর্থকাম-মোক্ষ সিদ্ধ হয়। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৬১ এ 
লিখিত আছে যে, জিন মুন্তির পূজা করিলে জগতের সমস্ত ক্লেশ দুরীভূত হয়। 
( সমীক্ষক )--এখন দেখ! ইহাদের কথা কিরূপ অজ্ঞতাপুর্ণ এবং অসম্ভব । 
যদি এইরূপে পাপ এবং কুকম্ম দূর হয়, মোহ উপস্থিত না হয়ঃ তবসাগর হইতে 

উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সদৃণ্ডণ উতপন্ন হয়, নরক হইতে স্বর্গে বাওয়! যায়, ধর্ম্ম-অর্থ- 

কাম-মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে এবং সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়; তাহা হইলে জৈনমাত্রেই 
স্থখী এবং সর্ববসিদ্ধিপ্রাপ্ত হন না! কেন? 

এই বিবেকসার, পৃষ্ঠা! ৩ এ লিখিত আছে যে, ীহারা জিনমৃত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন, তাহারা তাহাদের এবং আত্মীয় স্বজনদিগের জীবিকার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ( বিবেকসাঁর, পৃষ্ঠা ২২৫) শিব এবং বিষু প্রভৃতির মু্তি পুজা 
কর! অত্যন্ত দূষণীয় অর্থাত নরকের কারণ। ( সমীক্ষক )-_-শিবাদির মূত্তি নরকের 
কারণ হইলে জৈনমৃত্তি দমুহ নরকের কারণ হইবে না কেন? যদ্দি বল! 
হয়, “আমাদের যু সমূহ ত্যাগী শাস্ত এবং শুভলক্ষণধুক্ত ; ম্থৃতরাং উৎকৃষ্ট 

কিন্তু শিবাদির মৃত্তি সেইরূপ নহে, অতএব নিন্দনীয়”, তাহ। হইলে উত্তরে বল! 
আবশ্যক, “আপনার্দের মৃর্ডিসমূহ লক্ষ লক্ষ টাকাঁর মন্দিরে থাকে এবং 
এ সকলকে চন্দন এবং কেশর প্রভৃতি নিবেদন কর! হয়; তাহা হইলে 

ত্যাগী বলা ষাইবে কিরূপে ? শিবাদ্দির মুর্তি অনাবৃত স্থানেও রক্ষিত হয়, 
নুতরাং ত্যাগী বলা যাইবে না কেন? আর জৈনমৃত্তিকে যে শান্ত বল! হয়, 
তাহার উত্তর এই যে, জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। দ্ুতরাং সকল 

মতের মুস্তিপুজাই নিরর্থক । 
(প্রশ্ন আমাদের মৃত্তিসমূহ বন্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করে না বলিয়! 

উত্তম। (উত্তর)--সকলের সম্মুখে নগ্ন মৃত্তি থাকা ও রাখ! পাশবিক ব্যাপার । 
(প্রশ্ন )-২যেমন শ্রীলৌকের চিত্র ক্সবা মৃত্তি দেখিলে কাম উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ সাধু এবং যোশীর মুণ্তি দেখিলে শুভগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
( উত্তর)-_যদি প্রস্তরমূত্তি দর্শনের ফল শুভ বলিয়া মনে করেন, তাহা 
হইলে মৃত্তির জড়ন্ব প্রভৃতি গুণও আপনাদের মধ্যে সংক্রমিত হইবে। জড়বুদ্ধি 
হইলে আপনারা সর্বব্থা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগের সেবা ও 
সংসর্গ না করিলে আপনাদের যুঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে । এই গ্রন্থের একাদশ 

' সমুক্লাসে যু্তিপুজার যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাষাণাদদি 



৫*২ সত্যার্থপ্রকাশঃ 

মুন্তিপুজক্দিগের পক্ষে এসকল দোষ ঘটে। জৈনদিগের যুক্তিপুজায় যেমন 
মিথ্য। কোলাহল প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের মন্ত্রে সেইরূপ অনেক অনন্তর কথা 
লিখিত আছে। রত্বসারভাগ, পৃষ্ঠা ১ এ আছে £__ 

নমো! অরিহস্তাণং নমে! সিদ্ধাণং নমো! আয়রিয়াণং নমো! উবজঝায়াণং 
নমে। লোএ লববসাহুণং এসে! পঞ্চ নমুকারে। সব্ব পাবপ্পণানণে। মঙ্গলাচরণং 

চ সব্বে সিপটভং হবই মঙ্গলমূ ॥ ১১ ॥ 
এই মন্ত্রের খুবই মাহাত্মা লিখিত হইয়াছে । ইহা জৈনদিগের গুরুমন্ত্র। 

এই মন্ত্রের এমন মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে বে, তাহ] তন্ত্র, পুরাণ এবং ভাটের 

বর্ণনাকেও হারাইয়। দিয়াছে। শ্রাদ্ধদিনন্কতা, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত মাছে__ 

নমুকার তউপড়ে ॥৯॥ জউকব্বং। মন্তাণমন্তো পরমো৷ ইমুভি 
ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি। ততাণতত্তং পরমং পবিভূং সংসারসত্তাণ 
তুহাহয়াণং ॥ ১০ ॥ তাণং অন্নস্ত নো অখি। জীকণং ভবসায়রে। বুড্ডং 
তাণং ইমং মুত,ং। ন মুক্কারং হৃপোয়য়মূ ॥ ১১ ॥ কব্বং। অণেগজন্মং 
তরসং চিআণং। দুহাণং সারীরিঅমাণুসাণুমাণং | কৎভোয় ভব্বাণভবিজ্জনাসে! 
ন জাবপণ্ডো নবকারমন্্তো ॥ ১২॥ 

এই মন্ত্র পবিত্র এবং ইহাই গরম মন্ত্র। ইহাই ধ্যেয় বিষয়সমূহের 

মধ্যে পরম ধ্যেয়। তত্বসমুহের মধ্যে পরম তত্ব । এই প্নবকার মন্ত্র 

ভুঃখগীড়িত সাংসারিক জীবের পক্ষে সমুদ্্রতীরে উত্তীর্ণ হইবার নৌকা 
সদৃশ ॥ ১০ ॥ এই নবকার মন্ত্র নৌক1 তুল্য। ধাহারা এই মন্ত্র পরিত্যাগ 
করেনঃ তাহার] ভবসাগরে নিমগ্ন হন। যাহার ইহা গ্রহণ করেন, 

তাহার ছঃখ অতিক্রম করেন। ছুঃখমোচনকারী, পাপনাশক এবং মুক্তিজনক 

এই মন্ত্র ব্যতীত জীবের মার কিছুই নাই॥।১১॥ ইহা জন্ম-জনম্মান্তরে 

উদ্পন্ন শারীরিক দুঃখ মোচন করে এবং সাংসারিক জীবদ্দিগেকে 

ভবসাগর হুইতে ত্রাণ করে। জীব যতদ্দিন নবকার মন্ত্র প্রাপ্ত হয় না, 
ততদ্দিন পর্যন্ত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উক্ত মন্ত্রেরে এই 

অর্থ হুত্রে বাখ্যাত হইয়াছে । এই একমাত্র “নবকার” মন্ত্র ব্যতীত অগ্নি 

ইত্যাদি অষ্ট মহাভয়ে অপর কোন সহায় নাই। যেমন মছারত্ব বৈদুর্ধ্য 
মণি কিংবা! শক্রনয়ে অমোঘ শস্ত্র গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ “শ্রুতকেবলী” 
গ্রহণ করিবে । এই “নবকার মন্ত্র” সমস্ত “দাদশাঙ্গীর” রহস্ক । ইহার অর্থ 7. 
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(নমো অরিহস্তাণং )-_তীর্ঘস্করদিগকে নমন্কার। (নমোনিদ্ধাণং )--জেন 

সিদ্ধপুকষদিগকে নমস্কার । (নমে৷ আয়রিয়াণং )- জৈনাচার্্যদিগকে নমক্ষার | 
(নমো উবজ্বায়াণং )-জৈন উপাধ্যায়দিগকে নমক্কার। (নমো লোএ 
সবব সাহ্ণং)--এই পৃথিবীতে যত জৈন সাধু আছেন, তীহাদ্দিগকে 
নমন্কার। 

মন্ত্রে জৈন পদ না থাকিলেও বহু জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, জৈনমভাবলম্থী 
ব্যতীত অপর কাহাকেও নমক্ষীর করিবে না। ন্ুতরাং ইহাই যথার্থ অর্থ। 

( তন্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৬৯) যে ব্যক্তি কান্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি 
করিয়া পুজা করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক )--তাহা হইলে 
সকলেই মৃত্তিদর্শন করিয়া হ্ৃখরূগ ফল প্রাপ্ত হয় না কেন? (রত্বসারভাগ 
পৃষ্ঠা ১০) পার্্বনাথের মৃত্তি দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। কল্লভাত্, পৃষ্ঠা ৫১ 
এ লিখিত আছে যে, সওয়। লক্ষ মন্দিরের জীণ্োদ্ধার করা হইয়াছে ইত্যাদি 

মুন্তিপুজ1! বিষয়ে এইরূপ অনেক কথা লিখিত আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে 
যে, জৈনমতই যুত্তিপুজার যূল কারণ। 

এখন জৈন স্বাধুদ্দিগের লীল1 খেল দেখুন ! 
(বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৮) কোন একজন জৈন সাধু কোশ। নান্মী একটি 

বেশ্ব। সম্ভোগ করিবার পর ত্যাগী হইয়! স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন । 

(বিবেকসার, পৃষ্ঠ! ১০) অর্ণকমুনি চারিত্রভ্রষ্ট হইয়। কয়েক বতসর দত্ত 
শেঠের গৃছে বিষয় ভোগ করিবার পর দেবলোকে গমন করিলেন। শ্রীকফ্ের 
পুত্র চণ্টণমুনির স্থালী চুরি করিলেন। পরে তিনি দেবতা হুইলেন। 
(বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৫৬) কেবলমাত্র সাধুর চিহ্ন ও বেশধারী হইলেও 

দৈনসাধুদিগকে “শ্রাবকগণ” জন্মান করিবে । শুদ্ধচরিত্র হউন অথবা দুশ্চরিত্র 
হউন, সাধুমাত্রই পুজ্য। (বিবেকসার পৃষ্ঠ। ১৬৮) জৈনসাধুগণ চরিত্রহীন 
হইলেও অন্যান্য সংপ্রদায়স্থ সাধুদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ( বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৭১) 
শ্রাবকগণ চরিত্রহীন এবং ভ্রষ্টাচারী জৈনসাধুদিগেরও সেবা করিবে 
(বিবেকলার, পৃষ্ঠা ২১৬) এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়! “চারিত্র” 
গ্রহণ করিল। সে বহু কষ্ট সহা এবং অনুতাপ করিবার পর ষষ্ঠ মাসে 
“কেবল” জ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়। লিদ্ধ হইল। ( সমীক্ষক )--এখন জৈন সাধু 
এবং গৃহন্থদিগ্নের লীলা খেলা দেখুন! ইহাদ্দের মতে বহু দুষ্ট কর্্মকারী 
সাধুও সঘৃগতি লাভ করিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠ ১০৬ এ লিখিত আছে 
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যে, শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন। বিবেকসাঁর, পৃষ্ঠা ১৪৫ এ লিখিভ 
আছে যে ধন্বস্তরি নরকে গিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৪৮ এ কত যোগী, 
পৌরাণিক সাধু, কাজী এবং মোল্ল! অজ্ঞতা বশতঃ তগঃক্রেশ সহ করিয়! 
ও ছুর্গতি প্রাপ্ত হন। ৃ 

রত্বুসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৭১ এ লিখিত আছে যে নয় জন বাহৃদেব, অর্থাৎ ত্রিপৃষ্ঠ 
বাস্থুদেব, দ্িপৃষ্ঠ বাস্থদেব, স্বয়ভূ বামুদেব, পুরুষোন্তম বাসদের, সিংহপুরুষ বাসদের, 
পুগুরীক বাসদের, দত্ত বাসুদেব, লক্ষণ বান্থদেব এবং শ্রীকান্ত বাহ্থদেব-_- 
যথাক্রমে একাদশ, ছাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং দ্বাবিংশতি 

তীর্ঘস্করের সময়ে নরকে গিয়াছেন। আর নয় জন “প্রতি বাম্দ্দেব,৮ অর্থাৎ অশ্বগ্রীব 

প্রতিবান্দেব, তারক প্রতিবান্থদেব, মোদক প্রতিবান্দ্দে, মধু গ্রতিবান্থদেব, 
নিশুস্ত প্রতিবান্ুদ্দেব, বলী প্রতিবাস্থদ্দেব প্রহলাদদ প্রতিবানুদেব, রাবণ 
গ্রতিবান্ুদেব এবং জড়পিম্ধু গ্রতিবান্থদেব--সকলই নরকে গিয়াছেন। 

কল্পভাষ্ে লিখিত আছে যে, ঝষভদ্দেব হইতে মহাবীর পধ্যস্ত ২৪ তীর্থন্কর 

সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ( সমীক্ষক )--ভাল, ম্ুুধীগণ বিবেচন। 
করুন যে, জৈন সাধু) গৃহস্থ ও তীর্থঙ্করদ্িগের মধ্যে অনেক বেশ্যা ও 
পরক্ত্রীগামী এবং চোর ছিল; তাহার! সকলেই স্বর্গ ও মুক্তিলাভ করিয়াছে, 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সকলেই নরকে গিয়াছেন। 

ইহা কিরূপ জঘন্য কথ । বাস্তবিক যদ্দি বিচারপুর্ববক দেখা যায় তাহা 
হইলে জৈনসংসর্গ এমন কি জৈনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রলোকের 
পক্ষে দূষণীয়। কারণ ইহান্দের সংসর্গে থাকিলে এসকল অসম্ভব কথ! হৃদয়ে 
বন্ধমূল হইবে। এসকল অত্যন্ত হঠকারী এবং ছুরাগ্রহী লোকের সংসর্গে অনিষ্ট 
ব্যতীত অগ্য কিছুই লা হইতে পারে না। অবশ্য জৈনদিগের মধ্যে বীহার! 
সতপ্রকৃতি * তাহাদের সংসর্গ দূষণীয় নহে। বিবেকপার পৃষ্ঠ। ৫৫ এ লিখিত 
আছে যে, গঙ্গ। কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিলে কোন পরমার্থ সিদ্ধ 
ছয় ন| কিন্ত জৈনদের গিরনার, পালীটাণ। এবং আবু প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত্র 
মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করে। ( সমীক্ষক )--এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জলম্থলময় 

জৈনতীর্থলমূহ শৈব বৈষ্ণবতীর্ঘ সমূহের শ্যায়ই জড় ন্বরূপ। হ্ৃতরাং একের নিন্দা ও 
অন্যের প্রংশসা কর! মূর্খের কাধ্য। 

* কোন ভাল লোক এই অসার জৈন মতে কখনও থাফিবেন না। 
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জৈনদিগের যুক্তি-বর্ণন ॥ 

(রত্বদার ভা পৃষ্ঠ। ২৩) মহাবীর তীর্ঘস্কর গৌতমকে বলিতেছেন যে, 
উদ্ধীলোকে হবর্গপুরীর উর্ধভাগে অবস্থিত এক সিদ্ধশিল1 ক্ষেত্র আছে। উহা 
দৈর্ধো এবং প্রস্থে পঁয়তালিশ পঁরতাল্লিশ লক্ষ বর্গ যোজন এবং শ্কুলতায় 
৮ যোজন। উহা শ্বেত মুস্তাহার অথবা পোঁছুঞ্ধ অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ, স্বর্ণের 

হ্যায় প্রকাশমান্ এবং স্ফটিক অপেক্ষাও নির্মশল। এই সিদ্ধশিল। 

চতুর্দশ লোকের সর্বোচ্চভাগে অবস্থিত। সেই সিদ্ধশিলার উপর শিবপুর 
ধাম। সেম্ানে সিদ্ধপুরুষগণ নিরবলম্ঘন হইয়া! বাস করেন। সেস্থান জন্ম- 
মরণার্দি দোষরহিত। সেস্থানে দকলে আনন্দে থাকেন; পুনরায় জম্মমরণে 

পতিত হন না এবং সকল কম্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন। ইহাই 

দৈনদিগের মুক্তি । 
( সমীক্ষক )-_বিবেচ্য এই যে, পৌরাণিক মতে বৈকুণ, কৈলান, গোলোক 

এবং শ্রীপুর ইত্যাদি, ্রীটান মতে চতুর্থ আকাশ এবং মুলমান মতে জগ্তম 
আকাশ মুক্তিধাম বলিয়া বগিত হইয়াছে । জৈনদিগের সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরও 
তব্রপ। তবে জৈনদিগের মতে সে স্থান উচ্চ হইলেও যাহারা আমাদের 
অপেক্ষা পৃথিবীর নিন্প দেশে থাকে, তাহাদের পক্ষে নিন্ম। উচ্চ এবং নিন্ 
ব্যবস্থিত নহে। আর্ধ্যাবর্তবাসী জৈনগণ যে স্থানকে উপর মনে করে, আমেরিকা 
বাঁসিগণ সে স্থানকে নিন্ম মনে করে এবং আধ্যাবর্তবাসী যাহাকে নিম্থ মনে করে, 
আমেরিকাৰাসী তাহাকে উপর মনে করে । যদ্ধি উক্ত শিল। পঁয়তাল্লিশ লক্ষের 

দ্বিগুণ, নব্বই লক্ষ ক্রোশ হইত, তথাপি তথাকার মুক্ত জীবগণ বন্ধনের মধ্যে 
থাকিতেন। কারণ, সেই শিলার অথব| শিবপুরের বাহিরে গেলেই তীহাদের মুক্তি 
শেষ হইবে । আর ইহাও স্বাভাবিক যে, সে স্থানে থাকিতে তাহাদের শ্রীতি এবং 
বাহিরে যাইতে বিরক্তি হইবে । যে অবস্থায় শ্বীতি এবং অন্রীতি থাকে তাহাকে 

মুক্তি কিরূপে বলা যাইতে পারে ? প্রকৃত মুক্তি কি, তাহ। এই গ্রন্থের নবম 

সমুল্লাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা! স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। জৈনগণ 
যাঙাকে মুক্তি বলিয়। মনে করেন, তাহ! ত একপ্রকার বন্ধন বিশেষ। 

স্থৃতরাং জৈনগণও মুক্তিবিষয়ে ভ্রমে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহ? সত্য যে, বেদের 
প্রকৃত অর্থবোধ ব্যতীত কেহই মুক্তির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। 

এখন জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথ! শ্রবণ কর। (বিবেকসার, 
৬৫ 
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পৃষ্ঠা ৭৮) যখন মহাবীরের জন্ম হয়, সে সময়ে ভাথাকে এক কোটি বাইট 
লক্ষ কলসীর জলে ন্নান করান হইয়াছিল। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৩৬) 
রাজ! দশার্ণ মহাবীরের দর্শনার্থ গমন করেন। সে সময়ে তিনি কিঞ্চিৎ 

দন্ত প্রকাশ করেন। তাহা নিবারণের জদ্থ সেস্থানে ১৬,৭৭,৭২,১৬০০* ইল্ত 
এবং ১৩,৩৭,০৫১৭২,৮০১০০০০৩৯০ ইন্দ্রাণী উপস্থিত হুন। তাহা দেখিয়া তিনি 

আ শ্চর্্যান্িত হইলেন। 
( সমীক্ষক )--এখন বিবেচ্য এই যে, এত জন ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর %াড়াইবার 

জন্য এই পৃথিবীর গ্যায় কত গুলি পৃথিবীর প্রয়োজন! শ্রাদ্ধ দিনকৃত্য, 
আত্মনিন্দাভাবনা, পৃষ্ঠ। ৩১ এ লিখিত আছে যে, বৃহশ্ অথবা ক্ষুপ্্র 
কূপ অথবা জলাশয় খনন করান উচিত নহে। ( সমীক্ষক )--ভাল, যদি 
সকলেই জৈনমত গ্রহণ করে এবং কূপ, জলাশয় প্রস্ভৃতি খনন ন! করায়, 
তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জল পান করিবে? (প্রশ্ন )--জলাশয় 

প্রভৃতি খনন করাইলে তন্মধ্যে জীব পতিত হয়; তাহাতে যাহারা খনন করায়, 

তাহাদ্দের পাপ হয়। এই নিমিত্ত আমরা জৈনগণ এই কাধ্য কার না। 
( উত্তর )--তোমাদ্দের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে । কেননা যদি সুত্র ক্ষুদ্র জীব 
মরিলে পাপ হয় বলিয়া মনে কর, তাহ! হইলে বৃহত বৃহ গবাদি পণ্ড 

এবং মনুধ্যাদি প্রাণী জলপান ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা বিবেচন? 
কর না কেন? (তন্ববিবেক, পৃষ্ঠ। ১৯৬) এই নগরীতে নন্দমশিকার নামক 
জনৈক শেঠ জলাশয় খনন করাইলে, ধর্মত্রষ হইয়া তিনি ষোড়শ প্রকার 
মহারোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি সেই জলাশয়ে তেক হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের দর্শনের ফলে তিনি জাতিস্মর হন। 

মহাবীর বলিতেছেন__-“আমার আগমনবার্তা শুনিয়া, সে আমাকে পুর্ববজন্মের 
ধন্্মাচার্য্য জানিয়া বন্দনা করিতে আমিতেছিল। পধিমধ্যে শ্রেণিকের” 

অশ্ব-পদাঘাতে নিহত হইলে সে শুভধ্যানযোগের ফলে “্দভুররাক্ক” নামক 

মহাধদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হয়। আমি যে এস্থানে আসিয়াছি, তাহ! সে তাঞার 

সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলেই অবগত হইয়া আমাকে বন্দনা করে এবং অলৌকিক- 
শক্তি প্রদর্শন করিয়া চলিয়। যায়” । 

( বমীক্ষক )--যিনি এইরূপ বিভু/বিরুদ্ধ অসম্ভব কথাগুলি বলিয়াছেন, 
উহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর! মহা! জ্রম। শ্রান্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৩৬ এ লিখিত আছে 
যে, সাধুগণ স্বৃতকের বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। ( সমীক্ষক )--দেখুন ! 
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জৈনসাধুরাও মহাত্রাঙ্মণদিগের সদৃশ। ম্ৃতকের বস্ত্র ত তাহারা লইবেন, 
কিন্তু অলঙ্কার লইবে কে? সম্ভবতঃ অলঙ্কারগুলি মূল্যবান বলিয়া গৃছেই 
রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তাহারা কি হইলেন? (রত্বসারভাগ, 

পৃষ্ঠ। ১০৫) ভোগ্ বস্তসমূহ ভাজা করা, কুটা, পিষা এবং রন্ধন কর! 

ইত্যাদ্দি পাঁপজনক। ( সমীক্ষক )---ইহার্দের অঞ্জত। দেখুন! এসকল কারা 

না করিলে মনুষ্যা্রি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? তাহা 

হইলে জৈনগণ রোগাতুর হইয়া মরিয়া! যাইবেন। (রত্বসার ভাগ, পৃষ্ঠ। ১০৪) 
উদ্ভান রচনা! করিলে মালীর এক লক্ষ পাপ হয়। ( সমীক্ষক )--যদি 

মালীর এক লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব যে পত্র, ফল, ফুল 

এবং ছায়াত্ধারা আনন্দ ভোগ করে, তাহাতে কোটি গুণ পুণ্যও হয় 

তাহা লক্ষ্য না করা কেমন নির্বেধোধের কথা৷! ( তন্ববিবেক, পৃষ্ঠা ২০২ ),- 
“লন্ধি” নামক জনৈক পাধু এক দিন ভ্রমক্রমে কোন বেশ্যাগুৃহে গমন 
করেন এবং ধর্মানুসারে সেই বেশ্যার নিকট ভিক্ষা! প্রার্থনা করেন। সে 

বলিল, “এস্থনে ধর্মের কাজ নাই. কিন্তু টাকার কাজ আছে”। তখন 

“লন্ধি” সাধু তাহার গৃহে সাড়ে বার লক্ষ হ্বর্ণমুদ্রা। বর্ষণ করাইলেন। 
( সমীক্ষক ;-_নষ্টবুদ্ধি ব্যতীত কে এসকল কথ! সত্য বলিয়া বিশ্বাস 

করিবে? রত্রসারভাগ, পৃষ্টা ৬৭ এ লিখিত আছে যে, যদি কেছ কোন 
স্থানে অশ্বারঢ প্রস্তরমূত্তি স্মরণ করে তাহা হইলে সেই মুত্তি সে স্থানে 
উপস্থিত হইয়! তাহাকে রক্ষা করে। ( সমীক্ষক )-ৈন মহাশয়! আজকাল 

তোমাদ্দের গৃহে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি শক্রভয় হইয়া থাকে । তোমরা 

সেই মুন্তি স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা! কর না কেন? পুলিশের থান! প্রভৃতি 
রাজপ্বারে যেখানে সেখানে ঘ্ুুরিয়। বেড়াও কেন? 

জৈনসাধুদের এইরূপ লক্ষণ বণিত আছে__. 

সরজোহরণ! ভৈক্ষ্যভূজে। লুঞ্চিতমূর্ধজাঃ । 
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীল! নিংসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১1 
লুঞ্চিতা পিক্ষিকাহস্ত। পাণিপাত্র! দিগন্বরাঃ । 
উধ্বাসিনে গৃহে দাতৃত্ধিতীয়াঃ হ্থ্যজিনর্ষয়ঃ ॥২॥ 
ভুঙক্তে ন কেবলং ন স্ত্রী মৌক্ষমেতি দিগম্বরঃ। 

প্রানরেযাময়ং ভেদে মহান্ শ্বেতাম্থরৈঃ সহ ॥ ও 
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জিনদত্বস্থরী এই সকল প্লোকে জৈন সাধুর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। ( সর- 
জোহরণ ) চমরী রাখা ভিক্ষান্ন ভোজন করা, মন্তকের কেশ ছি'ড়িয়া ফেল, 

শ্থেতবন্ত্র পরিধান করা, ক্ষমালীল হওয়া এবং কাহারও সহিত সংসর্গনা কর? 
করাচি চি বাপ জন উপ অ্বর্ীশ এপত ৬৯০ রাজারা ৪ ভীত ০৮০৪ *- ৯৭ 

এই সকল লক্গণযুক্ত শ্রেতান্বর জৈনসাধুকে যতী বলে ॥ ১॥ দ্রিগম্বর অর্থাৎ 
কোন বস্ত্র ধারণ না করা, মন্তকের কেশ ছিড়িয়া ফেলা, পপিচ্ছিকা” 
লোমের_ লোমের সম্মার্ভজনী ব্গলে_ রাখা, কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া, তক্ষণ ক্রা। 
এ সব. সব দ্বিতীয় প্রকার দিগন্বর সাধুর লক্ষণ ॥২॥ ভিক্ষা্দাতা গৃহস্থের 
ভোজন সমাপ্ত হইলে বীহারা৷ ভোজন করেন তাহারা জিনধি অর্থাৎ তৃতীয় 
প্রকার সাধু। দিগম্বরের সহিত শ্বেতাম্বরের পরতে এই যে, দিগন্ষর মতে 

স্ত্রীলোকের অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, কিন্তু শ্বেতান্বর মতে আছে ॥ ৩॥ 
জৈনদাধুদদিগের মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র। তাহাদের মধ্যে কেশ ছিন্ন কর! 
সর্বত্র প্রসিন্ধ। পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করা ইত্যাদি কথাও লিখিত 
আছে। বিবেকঙার, পৃষ্ঠা ২১৬ এ লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তি পাঁচ 
মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিল অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মন্তুকের 
কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইল। ( কল্পসূত্রতাব্য, পৃষ্ঠা ১০৮) কেশ 
ছিন্ন করিয়া গরুর লোমের সমান করিয়া রাখিবে। ( সমীক্ষক )- জৈনগণ ! 
এখন বল দেখি, তোমাদের দয়া! ধশ্ম কোথায় রহিল? ইহা কি হিংসা 

নহে? কেশ ছিন্ন স্বহস্তে করা হউক ব1 তাহার গুরু করুন অথব! 
অপর কেহ করুক, উহ! অত্যন্ত কষ্টকর আর জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই 

হিসাবলে। 
বিবেকসারে লিখিত আছে যে, সম্বতৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাম্বর সম্প্রধায় 

হইতে ঢুগ্ডিয়া এবং ঢুগ্ডিয়া হইতে তের পন্থী প্রসূতি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। 
ঢুগ্ডয়াগণ প্রস্তরাদি নিশ্মিত থুন্তি মানেন না এবং স্রানাহারের লময় ব্যতীত 
সর্ববদ! বস্ত্রের পটি মুখে বাঁধিয়া রাখেন। জতী প্রসভৃতিও গ্রন্থপাঠের সময় মুখে 
পটি বাঁধেন, অন্য সময়ে বীধেন না। (প্রশ্ন )-_ মুখে পটি ৰাধ। অবশ্য কর্তব্য । 
কারণ, “বায়ুকায় অর্থাৎ যে সকল স্ুক্মমদেহধারী জীব বায়ুতে থাকে, তাহার! 

মুখবাম্পের উষ্ণতা বশতঃ মরিয়া যায়। যাহার! মুখে পটি বাধে না সেই পাপ 
তাহাদ্দের হয়। এই নিমিত্ত আমর! মুখে পটি বাঁধা উচিত মনে করি। 
(উত্তর )--ইহ1 নিগ্ভা এবং প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের রীতি অনুসারে যুক্তিবিরুদ্ধ। 

কারণ জীব অজর এবং অমর; মুখবাম্প দ্বারা কোন জীব রখনও মরিতে 
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পারে না। তোমাদের মতেও ত জীব অজর এবং অমর। (প্রশ্ন )--জীব ত 
মরে না, কিন্তু উষ্ণ মুখব।স্প হইতে তাহারা কষ্টভোগ করে। তজ্জন্য যাহার! কষ্ট 
দেয়, তাহাদের পাপ হয়। অতএব মুখে পটি বাঁধা তাল। (উত্তর)-_তুমি 
যাহা বলিতেছ তাহা সর্ববথা অসম্ভব । কারণ কষ্ট না দিলে কোন জীবের 
কিছুতেই চলিতে পারে না। যদ্দি তুমি মনে কর যে, মুখবাম্পদার! 
জীবের কষ্ট হয়, তাহা হইলে চলিতে, কফিরিতে, বসিতে, হস্ত উত্তোলন এবং 
নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে । স্থতরাং তোমরাও জীবকে 
কষ্ট না দিয়া পার না। (প্রশ্থ)__অবশ্য, যতদুর সম্ভব জীবের রক্ষা 
করাই উচিত। কিন্তু যে স্থলে রক্ষা করা অসম্ভব সেস্থলে নিরুপায় । বায় 
প্রস্তুতি সমস্ত পদ্দার্থে জীব পরিপুর্ণ রহিয়াছে মুখে বন্ত্র না বাঁধিলে বহুসংখ্যক 
জীষ মরে এবং বস্ত্র বাধিলে অল্লসংখ্যক জীব মরিবে। 

(উত্তর )-_-তোমার একথাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ বস্ত্র বাধিলে জীবের 

অধিক কষ্টহয়। যখন কেহ মুখে বস্ত্র বাঁধে, তখন তাহার মুখের বায়ু রুদ্ধ 
হইয়া নিন্মে অথবা পার্থে এবং মৌন থাকাকালীন একত্র হইয়া নাসিকাঘ্বারা 
বেগে বহির্গত হয়। তাহাতে বায়ু অধিক উঞ্ণ হয় এবং তোমাদের মতানুসারে 
জীবের অধিক কষ্ট হইবে । দেখ, যেমন কোন বাটী অথবা কোন প্রকোষ্ঠের 
সকল দ্বার রুদ্ধ করিলে, অথবা গৃহে পর্দা খাটাইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, 
কিন্তু খোলা থাকিলে তেমন হয় না, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাধিলে উষ্ণতা 

অধিক এবং মুখ খোল! থাকিলে উ্ণত। অল্প হয়। তাহাতে তোমাদের মতে 
জীবকে অধিক কষ্ট দেওয়া! হয়। মুখ বন্ধ থাকিলে বায়ু রুদ্ধ এবং 
জমাট হইয়! নাসারন্ধ দ্বারা বেগে নির্গত হইতে থাকে। তখন সম্ভবতঃ 

জীবর্দিগের উপর আঁধক চাপ পড়ে এবং তজ্জন্ত তাহাদের অধিক 
ক হয়। দেখ! মুখ দিয়া অগ্নিতে ফুণ্কার দিলে, মুখের বায়ু 
প্রসারিত হইয়া অল্প বেগে, কিন্তু নলত্বারা ফুকার দিলে উহা? একত্র হইয়া 
অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়। সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া বায়ু রুদ্ধ 
করিলে, উহা! নাসিক। দ্বার! অত্যন্ত বেগের সহিত বহির্গত হইয়া! জীবদিগকে 
অধিক কষ্ট দেয়। এই নিমিত্ত যাহারা মুখে বস্ত্র বাধে তাহাদের অপেক্ষা 
যাহার! বস্ত্র বাধে না, তাহারাই অধিকতর ধাস্মিক। তথ্যতীত পড়িবার 
সময় মুখে বক্র বাধিলে অক্ষরগুলির যথাযোগ্য স্থান এবং প্রবত্বের সহিত 
উচ্চারণও হয় না। নিরমুনাসিক অক্ষরগুলির সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। তাহা 
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অবশ্য দুষণীয়। আবার মুখে বস্ত্র বাধিলে হৃর্গন্ধও বৃদ্ধি পায়। কেনন! 
শরীরের অভ্যন্তর হুর্গন্ধে পরিপুণ্ণ। শরীর হইতে যত বায়ু বহির্গত হয় তাহা হে 
দুর্গন্ধযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ । তাহ! রুদ্ধ হইলে হূর্গন্ধ অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন বদ্ধ 

পায়খানা অধিক, কিন্ত খোলা পারখানা অল্প ছূর্গন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ 
মুখে বস্ত্র বাধিলে, দস্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, নান এবং বস্ত্র ধৌত ন1! করিলে 
তোমাদের শরীর হইতে অধিকতর ছূর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীস্থ 
জীবগণ নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া যতই কষ্ট ভোগ করে, ততই 
তোমাদের পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । মেল! প্রভূতিতে অধিক ছুর্গন্ধ হইলে 
বিস্ৃচিক! ব। ওলাউঠ। ইত্যার্দি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে জীবদ্িগের 

অধিক কষ$ হয়; কিন্তু হূর্গন্ধ অল্প হইলে রোগও অল্প হওয়ায় তাহাদিগকে 
অধিক কষ্ট ভোগ কর্রতে হয় না। অতএব তোমরা অধিক দুর্গন্ধ 

বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক অপরাধী । কিন্তু যাহার! মুখে বস্ত্র বাধে ন। প্রত্ুত 

দত্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন ও ম্লান করে এবং বস পরিফষার রাখে তাহারা 

তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। অন্ত্যজদিগের ছুর্গন্ধযুক্ত সংসর্গ হইতে 

পৃথক থাক খুব তাল। তাহাদের সংসর্গে থাকিলে বুদ্ধি নিন্মল হয় না, 
তোমার্দের ও তোমাদের সহচরদিগের বুদ্ধিও সেই কারণে বুদ্ধি পায় ন। 

রোগাধিক্য এবং স্বল্পবুদ্ধিত। ধন্মানুষ্ঠানে বিস্ব উত্পাদন করে। ছুর্গন্ধযুক্ত 
তোমাদের এবং তোমাদের সহচরদিগেরও সেই অবস্থ1। 

(প্রশ্ন )--বন্ধ গৃহে প্রজ্ঘলিত অগ্নির শিখা বহির্গত হুইয়| বাহিরের 
জীবদিগকে কষ্ট দিতে পারে না, আমরাও মুখে বক্স বাঁধিয়া এবং 
বায়ু রুদ্ধ করিয়া বাহিরের জীবদিগকে খুব কমই কষ্ট দিয়া থাকি। মুখে 
পি বাধিলে বাহিরের বার়ুমধ্স্থ জীবের কষ্ট হয় না। যেমন সম্মুখবস্তা 
প্রজ্জলিত অগ্নিকে হস্তত্বার৷ আড়াল করিলে উত্তাপ কম অনুভূত হয়, সেইরূপ 

মুখে বস্ত্র বাধিলে বাহিরে বায়ুস্থ জীবদিগের কষ্ট হয় না। নতুব! বা়ুস্থ জীবগণ 
শরীরধারী বলিয়া তাহাদের অবশ্য কই হইয়া থাকে। (উত্তর)-্-তুমি 

যাহা বলিলে, তাহাও বালকোচিত। প্রথমতঃ দেখ! গুঁছে বায়ুলঞ্চালনের 

জন্ক দেওয়ালে ছিদ্র না থাকিলে, অগ্নি জবলিতেই পারে না। বদি ইহা 

প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছ! কর, তবে একটি ফানুসের মধ্যে প্রদীপ স্বালিয়৷ সমস্ত 

ছিন্তর বন্ধ করিয়া! দেখ। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর 

সহিত যোগ ব্যতীত যেমন মনুস্তাদি প্রাণী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারে 
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না সেইরূপ অমিও ত্বলিতে পারে না। এক দিক হইতে অগ্নির বেগ রোধ 
কর! হইলে, অন্ত দিক হইতে অগ্নি অধিক বেগে নির্গত হয় এবং হস্তঘ্বার! 
আড়াল করিলে মুখে অগ্নির উন্ভাপ কম লাগে, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ 
লাগিতে থাকে । নুতরাং তোমাদের কথ যুক্তিসঙ্গত নহে। 

(প্রশ্থ )-দকলেই জানে যে, যখন কোন নিম্মপদস্থ ব্যক্তি কোন উচ্চ 
পদস্থ ব্যক্তির কাণে কাণে, কিংব। কাছাকাছি হইয়া কথ! বলে, তখন সে 
মুখে আবরণ অথবা হাত দিয়া থাকে যেন মুখ হইতে থুথু নির্গত হইয়া 
তাহার উপর না পড়ে এং তিনি ছুর্গন্ধ অনুভব না করেন। পুস্তক পাঠ 

করিবার সময় থুথু উড়িয়া অবশ্য পুস্তকের উপরে পতিত হয়, এবং পুস্তকটি 
উচ্ছিষ্ট ও বিকৃত হয়। এই নিমিত্ত মুখে বস্ত্র বাধা ভাল। (উত্তর )--এতদ্বার 
লিদ্ধ হইল যে, জীনরক্ষার্থ মুখে বস্ত্র বাধা বৃথ!। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত 

কথ! বলিবার সময় মুখে হস্ত অথবা আবরণ দিবার উদ্দেশ্ট এই যে, সেই 
গোপণীয় কথ! যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কারণ, প্রকাশ্যে কথা 

বলিবার সময় কেহ হস্ত কিংবা আবরণ রাখে না। হ্ৃতরাং জানা যাইতেছে 
যে, গোপণীন় কথার জন্তই এইরূপ করা হইয়া থাকে। দস্তধাবন প্রভৃতি 
না করায় তোমাদের মুখ প্রস্ততি অবন্নব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। 
তখন তোমর! কাহারও নিকট, কিংবা কেহ তোমাদের নিকট বসিলে ছূর্গন্ধ 
ব্যভীত অন্ত কি আসিতে পারে? মুখে হন্তের আড়াল অথবা আবরণ 

দিবার আরও অনেক প্রয়োজন আছে। বহুলোকের সম্মুখে কোন গোপনীয় 
কথা বলিবার সময় মুখে হস্তের আড়াল কিংবা আবরণ না! দিলে, অস্থলোক- 
দিগের দিকে বায়ু প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ছড়াইয়৷ পড়ে। 
যখন সেই ছুই জন লোক নির্জন শ্ছানে কথা বলে, তখন মুখে হস্ত অথবা 
আবরণ রাখা হয় না। কারণ এই যে, সে স্থানে তৃতীয় কোন শ্রোতা 

থাকে না। যদ্দি বলা হয় যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপর থুথু না পড়াই 
উদ্দেশ্টু, তাহা! হইলে নিম্মপদস্থ ব্যক্তির উপর থুধু নিক্ষেপ করা কি 
সঙ্গত? তবে থুথু হইতে রক্ষা পাওয়াও যায় না; কারণ, যখন কেহ দুর 

হইতে কথ! বলে, তখন বায়ু তাহার দিক হইতে অন্ঠের দিকে যায়, এবং 
তাহার থুথু সুক্ষ ত্রসরেণুরূপে অন্যের শরীরের উপর পতিত হয়। তাহ! 

দোষজনক মনে করা অজ্ঞত1। কারণ, মুখের উষ্ণতা বশতঃ জীব মরিলে, 
অথবা হু:ঃখভোগ করিলে, বৈশাখ কিংবা জ্যেষ্ঠমাসে সুর্যের প্রথম উত্তাপে 
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“বায়ুকায়” জীব একটিও জীবিত থাকিত না । হথাতরাং সেই উষ্ণতা দানা 
যখন জীব মরে না, তখন তোমাদের সিদ্ধান্ত মিধ্যা। যদি তোমাদের 

ভীর্ঘস্করগণ পূর্ণবিস্ হইতেন তাহা হইলে তাহারা এমন কথা কখনও 
বলিতেন না। দেখ! যে সকল জীবের বৃত্তি সমূহ সমস্ত অবয়বের সহিত 
ব্্িমান্ থাকে, তাহাদ্দের পক্ষেই কষ্টবোধ কর! সম্ভবপর । এ বিষয়ে 

প্রমাণ-- 

পঞ্চাবয়বযোগাৎ স্বখসংবিত্িঃ ॥ সাংখ্যৎ অ০ ৫। সৎ ২৭॥ 

পঞ্চ বিষয়ের সহিত পঞ্চ ইন্ট্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই জীব ম্বখ-ছুঃখ অনুভব 

করিয়া থাকে । বধিরকে গালি দেওয়।, অন্ধকে রূপ দেখান, অথবা অন্ধের 

সম্মুখে সর্প এবং ব্যাত্াদি ভয়ঙ্কর জীবের চলিয়া যাওয়। নিরর্থক। সেইরূপ 
স্পর্শভরানহীনের পক্ষে স্পর্শ, স্রাণশক্তিহীনের পক্ষে গন্ধ এবং জিহবা হীনের পক্ষে 

রসাস্বাদন অসম্ভব । পূর্বের্ধাক্ত বায়ুকায় জীব সন্থন্ধেও একথ! প্রয়োজ্য। দেখ! 
যখন মনুষ্তের জীব নুযুপ্তি অবস্থায় থাকে, তখন তাহার সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব 

হয় না; কারণ, তখন জীব শরীরস্থ থাকিলেও, তাহার সহিত বাহ্থাবয়বগুলির সম্বন্ধ 

থাকে না, সুতরাং নুখ-ছঃখ অনুভবও হইতে পারে না। আধুনিক ভাক্কারগণ 
রোগীকে মাদ্কজ্তরব্য খাওয়াইয়া অথবা তাহার শ্বাণ করাইয়া! তাহার শরীরে 
অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। তখন রোগীর ছুঃখ কিছুই অনুভব হয় না। 

সেইরূপ বায়ুকায় এবং অন্তান্ত স্থাবর দেহধারী জীবদ্দিগের দ্বখ-হুঃখ কখনও 

হইতে পারে না। যেমন মুচ্ছিত অবস্থায় কোন প্রাণী ন্থখ-ছুঃখ অনুভব 
করিতে পারে না, সেইরূপ বায়ুকার প্রসূতি জীবসমূহও অত্যন্ত যুচ্ছিত 

অবস্থায় থাকে বলিয়। স্বখ-তুঃখ অনুভব করিতে পারে না তাহা হইলে এ 
সকল জীবকে দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করার কথাই উঠিতে পারে না। যখন 

তাহাদের হুখছঃখ প্রাপ্তিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অনুমানার্দি কিরূপে যুক্তিযুক্ত 
হইতে পারে ? 

(প্রশ্ন )--তাহারা ত জীন; সুতরাং তাহাদের স্ুখ-ছুঃখ হইবে না কেন ? 
(উত্তর )--ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতুগণ! শোন, নুযুপ্তি অবস্থায় তোমাদের 

সখ-হুঃখের অনুভব হয় না কেন? হৃখ-ছুঃখ প্রাপ্তির হেতু আত্মার সহিত 
মন ও ইন্দ্িয়ের প্রসিদ্ধ সম্বদ্ধ। এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, ডাক্তারগণ 

মাদকদ্রব্য আণ করাইয়া অআস্ক্রোপচার করিয়া থাফেন তখন রোগীর 
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ইখামুভব হয় না। সেইরূপ অতিমুচ্ছিত জীবদিগেরও নুখ-ছঃখানুভব হয় 
না,» কারণ সেম্থলে স্ুখ-ছুঃখের কোন সাধন নাই। (প্রশ্ন)_দেখ ! আমর! 
হরি শাক পাতা, তরকারী কন্দমূল ভক্ষণ করি 'না; কারণ তাহ।তে বন্ধ 
এবং কন্দমূলে অনস্ত জীব আছে। এসকল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তন্মধ্যে যে 
সকল জীব আছে তাহাদিগকে হত্য! কর! এবং ছুঃখ দেওয়ার জন্য আমাদের 

পাপ হুইবে। (উত্তর )--তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ বলিতেছ। 

তোমরা কিরূপে মনে কর যে, হরি শাক-পত্র ভক্ষণ করিলে জীবহত্য 

করা কিংবা জীবের কষ্ট দেওয়া হয়? ভাল, এ সকলের যে কষ্ট হয়, 
তাহ। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও না; যদ দেখিতে পাও তবে 

আমাদিগকেও দেখাঁও। কিন্তু, তোমরা কখনও তাহ প্রত্যক্ষ দেখিতে কিংবা 
আমাদিগকে প্বেখাইতে পারিবে না! প্রত্যক্ষাভাবে অনুমান, উপমান এবং 

শব্দ প্রমাণও ঘটিতে পারে না। ন্ৃতরাং আমরা পুর্বেধে যে উত্তর দিয়া 
আসিয়াছি, এ সম্বন্ধেও তাহাই উত্তর। যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকার, 

দৃষুক্তি এবং মাদকতায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহারাও সুখছঃখ অনুভব করে, এইরূপ 

মত প্রকাশ করায় তোমাদের তীর্ঘঙ্করগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বুঝা যায়। 

তাহাদ্দের এই উপদেশ যুক্তি এবং বিদ্যাবিরুদ্ধ । ভান্ত, সীমাবদ্ধ গৃহের মধো অনন্ত 

জীব কিরূপে থাকিতে পারে ? কন্দের যখন অস্ত দেখা যায়, তখন তন্মধ্যে 

অবস্থানকারী জীবের অন্ত থাকিবেনা কেন? সুতরাং তোমাদের কথ নিতান্ত 

ভূুল। (প্রশ্ন) দেখ! তোমরা জল না! ফুটাইয়া পান কর, তাহাতে খুব পাপ 
হয়। আমর! যেমন উষ্ণ জল পান করি সেইরূপ তোমাদদের৪ জল ফুটাইয়া পান 

কর। উচিত। (উত্তর )--ইহাও তোমাদের ভ্রম । তোমরা যখন জল ফুটাও, তখন 

জলের মধো যে সকল জীব থাকে, তাহার] মরিয়। যায়। তাহাদের শরীর জলের 

সহিত সিঞ্ধ হইতে থাকে এবং সেই জল মৌরির আরকের ন্যায় হয়। তোমরা 
তাহাদের দেহের আরক পান কর। তাহাতে তোমাদের ঘোরতর পাপ 

হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার! জল ন! ফুটাইয়! পান করে, তাহাদের পাপ হয় 

না। কারণ জল উতপ্ত ন! করিয়া পান করিলে জলের জীবগুলি উদরস্থ 

হইবার পর কিঞ্চিত উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হুইয়। 

যাইবে। বাস্তবিক জলকায় জীবদিগের নুখ-ছুঃখ পুর্ধোক্ত নিয়মে ঘটিতে 
পারে না এবং এই সম্বন্ধে কাহারও পাপ হয় ন|। 

(প্রশ্ন )--জঠরামির উত্তাপে যদ্দি জীবগুলি বাহির হইয়া যাইতে পাঁরে। 
৬৬ 
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তবে জল ফুটাইবার সময় উত্তাপ বশতঃ তাহার জল হইতে বহির্গত 

হইবে না কেন? (উত্তর )--ই!, অবশ্য বঞির্গত হয়, কিস্ত তোমাদের মতানুসারে 

মুখবায়ুর উত্তাপে জীব মরিয়া যায়। ম্ুতয়াং জল উত্তপ্ত করিলে জীবগুলি 

মরিয়া যাইবে অথবা অধিক কষ্ট পাইয়া বহির্গত হইবে । তাহাদের শরীরও 
জলের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে তোমাদের অধিক পাপ হইবে 

কিনা? (প্রশ্ন )-আমরা স্বহন্তে জল ফুটাই না বা কোন গৃহস্থকেও ফুটাইতে 
আদেশ দেই না। অতএব আমাদের পাপ হয় না। ( উত্তর )--তোমরা ফুটান 

জল ব্যবহার না করিলে এবং পান না করিলে গৃহস্থের! জল ফুটাইবে কেন? সুতরাং 

তোমরাই সেই পাপের ভাগী; বরং তোমরা অধিকতর পাপী, কারণ যদ্ধি 
কোন একটি গৃহস্থকে জল ফুটাইতে বলিতে, তাহা হইলে একই স্থানে জল 
ফুটান হইত। কিন্তু গৃহস্থগণ জানে না যে, কখন কোন সাধু কাহার গৃহে 
উপস্থিত হুইবেন। এইজছ্ প্রত্যেক গৃহস্থ স্বন্য গৃহে জল ফুটাইয়৷ রাখে। 
জতএব তোমরাই মুখ্যতঃ তাহাদের পাপের ভাগী। দ্বিতীয়ত; অধিক কাষ্ঠ 
দ্ঞ্ধ করিবার এবং আগুন ভ্বালাইবার জন্য উল্লিখিত যুক্তি ও প্রমাণ অনুসারে 

রন্ধন, কৃষি এবং বাণিজ্যার্দিতে তোমরাই অধিকতর পাপী এবং নরকগামী 
হইয়া থাক। যেহেতু জল ফুটান সম্বন্ধে তোমরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং 

যেহেতু তোমরাই উপদেশ কা্রয়া থাক যে, ফুটান জল পান করা উচিত 
এবং জল ন৷ ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে, অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ 
সেই পাপের ভাগী এবং যাহারা তোমাদের উপদেশ মান্য করিয়া এরূপ কাধ্য 

করে, তাহারাও পাপী। এখন দেখ, তোমরা ঘোরতর অবিষ্ভার মধ্যে 

রহিয়াছ কিনা! ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করা এবং ভিম্ন মতালম্বীদিগের 

নিন্দা ও অপকার কর! কি সামান্য পাপ? ঘযদ্দি তোমাদের তীর্থস্কর(দিগের 

মত সত্য হইত, তাহা! হইলে ঈশ্বর স্ষ্িতে এত জল বর্ষণ, এত নদী 
প্রবাহ এবং এত জলই বা উৎপন্ন করিলেন কেন? তিনি সূর্্যকেও সৃষ্টি 
করিতেন না, কারণ তোমাদের মতানুলারে ইহাতে কোটি কোটি জীব মরিতে 
থাকে। যে সকল তীর্ঘস্করকে তোমরা ঈশ্বর বলিয়। বিশ্বাম কর, তাহারা 
ত বিমান ছিলেন; তাহারা দয়। করিয়া সুধ্যের উত্তাপ দূরীভূত এবং 

মেঘোতুপত্তি নিবারণ করিলেন না কেন? পূর্বে যেরূপ বধিত হইয়াছে 
সেইরূপে যে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, তাছারাই সুখ হুঃখ অনুভব 

করিতে পারে, কন্দমূলাদির মধ্যে যে সকল জীব অবস্থিতি করে, 
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তাহাদের পক্ষে তাহা অপন্থব। আবার সকল জীবকে সর্ধদ! দয়া করাও 

হঃখের কারণ। যদি সকলেই তোমাদের মতানুযায়ী হয় এবং দস্্য-তক্ষর 
প্রভৃতিকে কেহই দণ্ড না দেয়, তাহা হইলে পাপ কিরূপ প্রবল 
হইয়া উঠিবে? অতএব ছুষ্ট্দিগকে যথোচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদ্িগকে পালন 
করার নামই দয়া । ইহার বিপরীত আচরণ করিলে দয়া এবং ক্ষমার্ূপ ধর্ম 
নষ্ট হইয়া যায়। বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসাক্ষেত্রে মিথ] কথা বলে, পরের 
ধন হরণ করে এবং দরিদ্রর্দিগকে প্রতারিত করে। এ সকল কুকর্ম নিবারণার্থ 
বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয় না কেন? মুখে পটী বীধার ঢং কর কেন? 
শিষ্প-শিষ্য/ করিবার সময় কেশোতপাটন এবং বহুদ্দিন ব্যাপী উপবাস 

দ্বারা পরের অথবা নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, স্বয়ং ছুঃখ ভোগ করিয়া 
অপরকেও ছুঃখ দেওয়া এবং আত্মঘাতী হওয়া অর্থাৎ মাত্বাকে ক্রি করা 

ইত্যাদি হিংসাজনক কার্য কর কেন? জৈনগণ অশ্ব, বৃষ এবং উদ্ট্ের উপর 
আরোহণ করা এবং লোকখাটান পাপ মনে করে না কেন? তোমাদের 

মধ্যে সাধারণ শিশ্তাবর্গ যে সকল অর্থশুন্ভ কথা সতা বলিয়া প্রমাণ করিতে 
পারে না, তোমাদের তীর্ঘঙ্করগণও সে সকল সত্য বলিয়া! প্রমাণ করিতে 

পারেন না। যখন তোমরা শাস্স আবৃত্তি কর তখন শ্রোতা এবং 

তোমাদের বিশ্বাস অনুমারে অনেক জীব পধিমধো মরিয়া যায়। তোমর৷ 

সেই পাপের মুখ্য কারণ হও কেন? এই সংক্ষিগ্ত বণনা হইতে 
বিশেষরূপে বুঝিয়া! লইতে হইবে যে, জল, স্থল এবং বায়ুস্থ স্থাবর শরীর 
বিশিষ্ট অত্যন্ত মুচ্ছিত জীবদিগের স্থুখ বা ছুঃখানুভব কখনও হইতে পারে না। 

এখন টৈনদিগের_আরও._ কিছু অসম্ভব_ কথার উল্লেখ করা যাইতেছে) এ 
সকল শ্রাবণ করুন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজ হস্তের সার্ধ তিহস্ত পরিমাণে 

এক ধমুক। কাল গণনা পূরববোক্তরূপ স্মরণ রাখিতে হইবে । 
রত্ুসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠ। ১১৬--১৬৭ এ নিশ্বলিখিত বিবরণ লিখিত আছে-_ 

তীর্থস্কর শরীরের আয়তন আয়ু 

১। খধবভদ্দেব ৫০০ ধনুঃ দীর্ঘ ৮৪ লক্ষ পুর্বৰ বসর 

২। অঙ্জিত নাথ ৪৫০ ৯» % ঘি £ ্ 

৩। সংভব নাথ ৪০০ % 5৮ ৬০ ৮১ «  * 

81। অভিনন্দন ৩৫০ ৫০ * % 

৫। স্বমতিনাথ ৩০ ৩ ঞঁ গু 8০ *গ % রঃ 
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তীর্ঘস্কর শরীরের আয়তন আয়ু . 
৬। পক্সপ্রভ ১৪০ ধনুঃ দীর্ঘ ৩০ লক্ষ পুর্ব বতুসর 
৭। পার্বনাথ ২০০ * » ইত: 
৮। চন্দ্রপ্রভ ১৫০ 5 ঠ ১৩০ % 2 ? 

৯। ম্ববিধিনাথ ডিভি + 7 ২ * * গু 

১০। শীতলনাথ ৯৪ % ৪ ১ 35 5৬ 
১১। শ্রেয়াংসনাথ ৮৩ ক পি ৮৪ ৪ » £ 

১২। বানুপুজ্যন্ধামী ৭ ৮ ৬ ৭২ % *% 
১৩। বিমলনাথ ৬০ % * ৬০ * » 5 
১৪। অনস্তনাথ ৫৩ % ঞ ৩০ % ৬ 

১৫। ধর্মনাথ 8৫ * % ১০ €% % 5 
১৬। শাস্তিনাথ তত 2 তি 

১৭। কুংধুনাথ ৩৫ % + ৯৫ সহ বুসর 
১৮। অমরনাথ ৩০ % ৮৪ * ৮ 

১৯। মল্লীনাথ ২৫ %» » ৫৫ ১ » 

২০। মুনিন্থবৃত ২০ * * ৩০ ৮ * 
২১। নমিনাথ ১৪ ৮5 * ১ *  % 

২২। নেমিনাথ ১০ % ১ % % 

২৩। পার্্বনাথ ৯ হাত দীর্ঘ ১ শত » 

২৪। মহাবীরস্বামী পা ৭২ বতসর। 

উল্লিখিত_২৪ তীর্থস্কর জৈনমতের প্রবর্তক, আচার্য এবং গুরু ।  জৈনগণ 
তীহাদ্িগকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহার! সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এস্থলে সুধীগণের বিবে বিবেচ্য এই যে, এত প্রকাণ্ড মানব দেহ এবং 

মানবের এত আয়ু হওয়। [5 সম্ভবপর? এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক মনুস্যই এই 

পৃথিবীতে বাদ করিতে পারে। এ সকল জৈন-আখ্যায়িকা অবলগ্ছন করিয়! 
পাপী সিসি পপি পিপি জাজ ৯ শামা ২ পবা 

স্পা পপ জা 

করিয়াছেন। তাহাও অলম্ভৰ ॥ হ্তরাং ু গারিগা কথা কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? এখন আরও শুনুন £--. 

কল্পভাব্য, পৃষ্ঠা ৪ এ লিখিত আছে যে, দনাগকেতু” গ্রামের সমান 
একখণ্ড শিল। অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিজেন| কল্পভাত্য, পৃষ্ঠ। ৩৫ এ লিখিত 
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আছে যে মহাবীর অনুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীর উপর চাপ দিলে শেষ নাগ 
কম্পিত হইল! কল্পভাস্া, পৃষ্ঠ ৪৬ এ লিখিত আছে যে, সর্প মহাবীরকে 
দংশন করিলে, রুধিরের পরিবর্তে ছুগ্ধ নির্গত হইল এবং সেই স্বর্গ অফ্টম 
স্বর্গে চলিয়া গেল ! কল্পভাব্য, পৃষ্ঠ ৪৭ এ লিখিত আছে যে, মহাবীরের 
চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন করা হইল, কিন্তু তাহার চরণ দগ্ধ হইল না! 
কল্পভাত্য, পৃষ্ঠঠ ১৬ এ লিখিত আছে যে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে একটি 
উদ্নু আনয়ন করা হইল। রত্বদার ভাগ ১ পৃষ্ঠ। ১৪ এ লিখিত আছে যে, 
শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবে না এবং শরীর চুলকাইবে না। বিবেকসার, 

ভাগ ১, পৃষ্ঠ! ১৫ এ লিখিত আছে যে, “দ্মসার” নামক জনৈক জৈন সাধু 
ক্রুদ্ধ হইয়! উদ্বেগজনক একটি সুত্র পাঠ করেন এবং তদ্দারা কোন এক 
নগরে আগুন লাগাইয়।! দেন। তিনি তীর্থঙ্কর মহাবীরের অতিশয় প্রিয়পাত্র 

ছিলেন। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১২৭ এ লিখিত আছে যে, রাজার 
আদেশ মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৭ এ লিখিত 
আছে যে, “কোশা” নাম্মী কোন বেশ্থা একখানা থালার উপর রাশীকৃত 

শা সস পরল 

র্ষপের মণ -ুষ্পাচ্ছাদিত_ উদ্ধমুখ সুটচের. উপর. উত্তমরূপে নৃত্য করা 
সন্বেও তাহার_ চরণ, স্ৃচবিদ্ধ হইল না, সর্ধপের স্ত,পও ছড়াইয়া পড়িল না! 
তন্ববিবেক, পৃষ্ঠা ২২৮ এ লিখিত আছে যে, “স্কুল” নামক কোন মুনি পুর্বেবাক্ত 

“কোশা” নাম্থী বেশ্বার সহিত ১২ বৎসর সম্ভোগ করিবার পর দীক্ষা 

গ্রহণ করিয়া! সদূগতি লাভ করিলেন কোশাও জৈনধর্ম পালন করিয়া 
সদৃগতি প্রাপ্ত হইল। বিবেকলার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৮৫ এ কোন এক 

বৈশ্বকে জনৈক সিদ্ধ পুরুষের কীথা প্রতিদন পীচ শত করিয়। 
্ব্ণমুদ্রা দিত। বিবেকসার ভাগ ১, পৃষ্ঠ ২২৮ এ লিখিত আছে যে, বলবান্ 
ব্যক্তির আদেশ, দেবাদেশ, ঘোর বনে কষ্টের সহিত জীবন যাঁপন এৰং 

গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচারা, জ্ঞাতিব্গ ও ধর্র্মোপদেষ্ট)। এই ছয় জনের 

বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ ধশ্ম পালনে ব্যতিক্রম হইলে ধর্ম্মহানি হয় না। 

( সমীক্ষক )--এখন ইছাদ্দের মিথা। কথাগুলি কিরূপ দেখুন! কেহ কি 

গ্রামের সমান এক খণ্ড প্রস্তর অঙ্কুলীর উপর ধারণ করিতে পারে ? অস্গুষ্ঠের 
চাপে কি কখনও পৃথিবী ধ্বসিয়া যাইতে পারে? শেষনাগের ত অস্তিত্বই 
নাই; তবে কাপিবে কে? ভাল, শরীরে দংশন কর! হইলে তাহা হইতে 

যে ছুপ্ধ নির্গত হয়, তাহ! কেহই দেখে নাই। ইহ] ইন্দ্রজাল ব্যতীত আর. 
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কিছুই নছে। শরীরে দংশনকারী সর্প ত স্বর্গে গেল, কিন্তু সহাস্বা গ্রীক 
প্রস্থৃতি তৃতীয় নরকে গেলেন, ইহ! কত বড় মিথ্যা কথা! মহাবীরের চরণের 
উপর পায়সান্গ রন্ধন কালে চরণ পুড়িয়া গেলন! কেন? ভাল, একটি ক্ষুজ 
পাত্রের মধ্যে কি একটি উট স্থান পাইতে পারে? শরীরের ময়লা! পরিক্ষার 
না করিলে চণ্মরোগ জন্মে, এবং ছুর্গন্ধবূপ মহানরক ভোগ করিতে হয়। 
যে সাধু নগরে আগুণ লাগাইলেন; তাহার দয়। এবং ক্ষমা কোথায় গেল? যদি 
মছাবীরের সংসর্গেও ভীহার লাল্সা! পবিত্র না৷ হইয়া থাকে, তবে, মহাবীরের 
বরা নার পর আজ এ ৮ 7৮ পা আন এসএ ০৫০ অী 

সবত্যুর পর জৈনগণ তাহার আশ্রয়ে কখনও পবিত্র হইবেন ন!। রাজার আদেশ 
পালন করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্ত জৈনগণ বণিক বলিয়া রাজার ভয় বশতঃ 
ইহা লিখিয়া থাকিবেন। কোশা বেশ্যার শরীর যতই লঘু হউক না কেন, 
সরিষান্তপের উপর উদ্ধমুখ স্ু'চ রাখিয়া! তহুপরি নৃত্য করা সন্বেও স্চবিদ্ধ 

না হওয়া এবং সর্ষপ রাশি বিকীর্ণ ন1 হওয়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে তবে কি? 

যাহাই ঘটুক না কেন, কাহারও কোন অবস্থায় ধণ্ম পরিত্যাগ করা উচিত নছে। 
তাল, বন্ত্র নিশ্মিত কন্থা কিরূপে প্রতিনিয়ত ৫০০ ্বণমুদ্রা দিতে পারে? 
ইহার্দের অসম্ভব কাহিনীগুলি লিখিতে গেলে এই গ্রন্থ জৈনদিগের অসার 

গ্রস্থগুলির ন্যায় অনেক বাড়িয়া যাইবে । এই জন্য অধিক লেখ। হইল 

না। প্রকৃত পক্ষে লৈনদিগের মল্প কয়েকটি কথা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই 
মিধ্যায় পরিপূর্ণ । দেখুন £- 

দোসসি দোরবি প়মে । ছুগুণ! লবণং মিধায় ঈসং মে। বারসসসি 

বারসরবি। তত্যভি ইংনি দিঠ সসি রবিণো ॥ 

প্রকরণ ভা ৪ সংগ্রহণী সুত্রে ৭৭ ॥ 

এইরূপ লিখিত আছে যে জন্থ,স্বীপের আরতন একলক্ষ যোজন অর্থাৎ 
৪ লক্ষ ক্রোশ। জ্নগ্রন্থে জন্বুীপকে প্রথম স্বীপ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে 
তুই চন্দ্র এবং ছুই সুধ্য আছে। লবণসমুস্তে তাহার ছিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং 
৪ সূর্য্য আছে। ধাতকীবশ্ডে ১২ চন্দ্র এবং ১২ সূর্য্য আছে, ইহার তিনগুণ 
করিলে ৩৬ হয়, তাহার সহিত জন্ুত্বীপের ২ এবং লবণ সমুদ্রের 8৪ যোগ 
করিলে ৪* চন্দ্র এবং ৪২ সুধ্য কালোদধি সমুক্জে আছে। এইরূপে 
পরবর্তী দ্বীপ ও সমূদ্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য আছে। পূর্বেধাক্ত ৪২ কে 
তিন গুণ করিলে ১২৬ হয়। তাহার সহিত ধাতকীখণ্ডের ১২ লবণ সমূজ্ধের 
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৪ এবং জন্ৃত্বীপের ২ যোগ করিলে পুষ্ধর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য 
আছে। ইহাও অর্ধেক মনুষ্য-ক্ষেত্রের গণনা । ষে স্থানে মনুধ্যের বসতি নাই, 

সে স্থানেও অনেক চন্দ্র ও অনেক সুধ্য আছে। এ সকল স্থির। পূর্বেধোক্ত 
১৪৪ কে তিন গুণ করিলে ৪৩২ হয়; তাহার সহিত পুর্বেবোন্ত জন্ব,ঘীপের ২ 

চন্দ্রমা, ২ সুর্য» লবণ সমুজ্ধের ৪, ধাতকীথপ্ডের ১২ এবং কালোদধি 

সমুজ্রের ৪২ যোগ করিলে পুষ্কর সমুক্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং ৪৯২ নৃধ্য আছে। 

এ সকল বিষয় শ্রীজিনভদ্রগণীক্ষমা শ্রমণ কর্তৃক বুহশ “সডবয়ণী” +যোতীস- 

করগুক পয়ঙ্লা”, “চন্দ্র পন্নতি” এবং পসুরপন্নতি” প্রভৃতি জৈনসিদ্ধান্ত গ্রন্থে 

বণিত হইয়াছে। 

( সমীক্ষক )-এখন ভূগোল এ৭ং খগোলবিষ্ভাবিশ পণ্ডিতগণ শুনুন! 

জৈনদ্িগের মতে এই পৃথিবীতে এক প্রকার গণন। অনুসারে ৪৯২ এবং অন্- 
প্রকার গণন। অনুসারে অসংখ্য চন্দ্র এবং সূর্য আছে। আপনাদের সৌভাগ্য 
এই যে, আপনারা বেদানুকূল “সুর্য সিদ্ধান্ত” প্রভৃতি জ্যোতিযগ্রন্থসমূহ 

অধ্যয়ন করিয়া ভূগোল এবং খগোলতন্ব যথার্থরূপে জানিতে পারিয়াছেন। 

যদি আপনারা জৈনমতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কাল 

জৈনগণ যেমন অন্ধকারে আছেন, আপনাদিগকেও সেইরূপ চিরজীবন অন্ধকারে 

থাকিতে হইত। এসকল অজ্ঞ লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ফে, 

জন্দুতীপে এক চন্দ্র এবং এক হ্র্যের দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। 

তাহাদের মনে হইল যে, এক চন্দ্র এবং এক সৃধ্য এত প্রকাণ্ড পৃথিবীকে 

২৪ ঘণ্টার মধ্যে আলোকিত করিতে পারে না। যাহাদের বিশ্বাস হূষ্য অপেক্ষা 

পৃথিবী বৃহত্তর, তাহারাই এইকপ ভ্রমে পতিত হয়। 

দে সসি দো রবি পংতী এগংতরিয়াছ সাঠসংখায়। 

মৈরুংপয়াহিণংতা । মাণুনথিতে পরিঅডংতি ॥ 
প্রকরণ ভা, ৪। সংগ্রহসূৎ ৭৯ ॥ 

মনুষ্যলৌকে চন্দ্র-পঙ্্ক্তি এবং সুধ্যপড়ক্ির সংখা] বলা যাইতেছে-- 

হই চন্দ্র-পঙ্ক্তি এবং ছুই মুর্্যপঙক্তি আছে। এ সকল এক এক লঙ্দ যোজন 

অর্থাৎ ৪ লর্গ ক্রোশ অন্তরে ভ্রমণ করে। যেমন স্ু্য-পড়ক্তির অভ্যন্তরে 

এক চন্দ্র-পডক্তি আছে, সেইরূপ চন্দ্র-পডক্তির অভ্যন্তরেও এক নুষ্যপড,ক্তি 

আছে। এই ভাবে ৪ পড়্ক্তি আছে। এক এক হন্দ্রপঙক্তি তে ৬৬ চর, 
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এবং এক এক ্ৃধ্য-পউক্তিতে ৬৬ সূর্য আছে। উক্ত চারি পডক্তি 
জগ্ঘ,ঘ্বীপের মেরুপর্ববত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনুষ্তক্ষেত্রে পরিভ্রমণ 
করে। অর্থাৎ যে সময়ে জন্বদ্বীপের মেরু হইতে একটি লূর্ধ্য দ্বক্ষিণ 
দিকে ভ্রমণ করে, সেই সময়ে অপর একটি ৃূধ্য উত্তর দিকে ভ্রমণ 
করে। সেইরূপে লবণ সমুক্ের এক এক দিকে দুইটি করিয়া স্থ্্য্য 
ভ্রমণ করে। ধাতকীখণ্ের ৬ কালোদধির ২১, পুক্ষরার্ধের ৩৬, সর্বব- 

সমেত ৬৬টি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে, এবং ৬৬টি সুর্য উত্তর দিকে স্থ-্য ক্রমানুসারে 

ভ্রমণ করে। ছুই দিকের নৃূর্ধ্যসমন্তি ১৩২ এবং ৬৬ করিয়। ছুই দিকের চন্দ্র 
পঙ.ক্তিতে সর্ববসমেত ১৩২টি চন্দ্র মনুষ্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। এইরূপে চন্দ্রের 
সহিত নক্ষত্রার্দিরও বু পড.ক্তি আছে। 

( সমীক্ষক )-_ভ্রাহ্গণ! এখন দেখুন ! এই পৃথিবীস্থ ১৩২টি সুষ্য এবং ১৩২টি 
চন্দ্র সম্ভবতঃ জৈনদিগের গৃহেই উত্তাপ দিয়া থাকে। ভাল! ভাহাই যদি হয়, 
তবে তাহার! জীবন ধারণ করেন কেমন করিয়া 1 রাত্রিতেও সম্ভবতঃ তীহারা শীতে 

জমিয়া বরফ হইরা যান! যাহারা, ভূগোল এবং খগোল সমন্ধে অগ্ঞ» তাহারাই 
এইরূপ অদস্তব কথা বিশ্বাস করে; অপর কাহারও. পক্ষে তাহা অপস্তব। 
একটি মাত্র সু্য্যই এই পৃথিবীর, ভার বহু ভূমগ্ুলকে আলোকত করিতেছে, 
হুরাং এই ক্ষুত্র পুবিনীর সন্থন্ধে কি বলিবার আছে? যদি পৃথিবী ভ্রমণ 
না করিত এবং স্্য পৃথিবীর চারি দ্বিকে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে কয়েক 
ব্সরব্যাপী দিন এনং কয়েক বগুসরব্যাপী রাত্রি হইত। স্থুমেক হিমালয় 

পর্ববতত ব্যতীভ অপর কোন পর্বত নহে । কলসীর তুলনায় সরিষাবীজ যেমন, 
সুর্যের তুলনায় ইহা! তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র । বতদিন জৈনগণ এই মতেই থাকিবেন, 
ততদ্দিন পধ্যন্ত তাহারা এ লকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন না, সর্ব্যদ! 

অন্ধকারেই থাটিবেন। 

সমত্চরণ সহিয়াসববং লোগং ফুসে নিরবসেসং | 

সত্যয়চউদমভাএ পংচয়স্থপদে সবিরঈএ ॥ 
প্রকরণ* ভা ৪1 সংগ্রহ সু ১৩৫ ॥ 

যে পদকল “কেবলী” সম্যক চারিত্রযুক্ত, ঠাহারা “সমুদঘাত+, অবস্থা 
বশতঃ চতুদ্দশ ভুলনকে আত্মপ্রদেশ সদৃশ করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিবেন। 
(নমীক্ষক )-জেনগণ ১৪ রাল্য স্বীকার করেন, তন্মধ্যে চতুর্দশ রাজ্যের 
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চুড়ার উপর অবস্থিত সর্ববার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বঙ্জার উপর অল্প দুরে দিদ্ধশিল! 
এবং দিব্য আকাশ আছে। তাহার নাম শিনপুর | ধীহারা «কেবলী” অর্থাৎ 
“কেবল” জ্ঞান, সর্ববজ্ঞত্ব এবং পুর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হন, তাহারা সেই লোকে 
গমন করেন এবং আম্মপ্রদেশ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হইয়! অবস্থিতি করেন। 
এখন বিবেচ্য এই বে, হার শাত্বপ্রদেশ আছে, তিনি বিভু নছেন) 
যিনি বিভু নহেন, তিনি কখনও সর্ব্বভঞ্ক এবং “কেবলগ্জ্ঞানী হইতে পারেন না। 
কারণ, বাহার আত্মা একদেশী, তিনিই যাতায়াত করেন এবং বদ্ধ, 
মুক্ত, জ্ঞানী বা অজ্ঞান হন। শিনি র্ববব্যাপী এবং সর্ববজ্ঞ, তিনি 
কখনও তক্রপণ হইতে পারেন না। স্থতরাং জৈন ভীরক্কিরগণ জীবরূপে অল্প 
এং লল্লজ্র ছিলেন। ভাহারা_ কখনও. স্বপ্যাপক এ৭ং সর্ববজ্ঞ হইতে 
পারেন, না। কিন্ত যে পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত, সর্নবন্যাপক, সর্ববজ্ত, পবিত্র 
এবং জ্ঞানম্বূপ জৈনগণ তাহাকে মানেন না! তীাহাতেই সর্ববজ্ঞত্ব প্রভৃতি 
গুণ যথার্থরূপে গ্রযোজা । 

গবভনরতি পলিয়াউ । তিগাউ উক্কোসতে জহন্েণং । 
মুচ্ছিম ছুহাবি অন্তমুহু। অওঙগুল অসংখ ভাগতণু ॥ ২৪১ ॥ 
পৃথিবীতে ছুই প্রকার মনুষ্য আছে--এক গর্ভ, অন্ত গর্ভব্যতীত উৎপন্ন । 

উতুকৃষ্ট গর্ভঞ্জ মনুষ্যের আয়ু তিন “পল্যোপম” এবং শরীর তিন ক্রোশ পরিমিত 
জানিবে। ( সমীক্ষক )+-ভাল, এই পৃথিবীতে ভিন পপল্যোপম” আয়ু এবং তিন 
ক্রোশ পরিমিত শরীরবিশিষ অতি অঙ্লসংখ্যক মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে 

পারে। যদ্দ তাহার। তিন “পল্যোপম”, যেমন পুর্বেব ব্যাখ্যাত হুইয়াছে, 
সেইরূপ বাঁচে এবং তাহাদের সম্ভানগণও তিন ক্রোশ শরীরবিশিষ্ট হয়ঃ তাহা 

হইলে বোম্বাই এর ম্যায় নগরীতে দুই এবং কলিকাতার হ্যায় নগরীতে তিন 

কিংব। চারিজন মনুষ্য বাস করিতে পারে। জৈনগণ লিখিয়াছেন যে, এক 

একটি নারে লক্ষ লক্ষ মনুষা বাস করে। তাহা হইলে তাহাদের 
বাসোপষোগী নগরের আয়তনও লক্ষ লক্ষ ক্রোশ হওয়া আবশ্বক। সমস্ত 

পৃথিবীতে এইরূপ একটি নগ(ররও স্থান হইতে পারে না। 

. পণয়! ললরকয়োষণঃ | বিরকংভা দিদ্ধিশিলফলিহবিমলা । 

তছুবরি গজোয়ণংতে লোগন্তে৷ তচ্ছ নিদ্ধঠিঈ ॥ ২৫৮ ॥ 

সর্ববার্থসিদ্ধি বিমানের ধবগ্লার উপর ১২ যোজন পরিমিত যে দিদ্ধশিল! 
৬৭ 
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আছে, তাহ! দৈথ্যে, প্রন্থে এনং গভীরতায় ৪৫ লক্ষ যোজন। সেই সিদ্ধশিল্সা 
সিদ্ধভূমি শুজ, উজ্জ্বল ম্বর্ণময় এবং স্ফটিকবত নিশ্মল। কেহ কেহ ইহাকে 
“ঈষৎ” এবং *্প্রাগ ভরা” বলে। এই সর্ববার্থসিদ্ধিশিল1 বিমান হইতে ১২ 
যোজন অলোক ( লোকাতীত)। এই দ্পরমার্থ” (গুড় রহস্য) “কেবলী 
শ্রুতশ্গণ (মুক্ত পুরুষগণ ) জানেন। এই সর্ববার্থসিদ্ধশিল। মধ্যভাগে ৮ যোজন 
স্থল; সে স্থান হইতে চারি দিকে এ৭ং চারি উপদ্দিকে হাস পাইতে 

পাইতে ইহা মক্ষিকার ডানার ম্যায় লঘু এবং উন্মুক্ত ছত্রাকারে স্থাপিত আছে। 

এই শিল। হইতে উদ্ধে এক যোজন অন্তরে লোকান্ত। সেস্থানে সিদ্ধগণ বাস 
করেন ।( সমীক্ষক )--এখন বিবেচ্য এই যে, সর্ববার্থ সিদ্ধি বিমানের ধবজার উপরে 

8৪৫ যোজন পরিমিত শিলা জৈনদিগের মুক্তিধাম। কিন্তু স্থানটি এমন উত্তম 
এবং নির্মূল হওয়া সত্বেও তন্মধ্যে অবস্থানকারী মুক্ত জীবগণ এক প্রকার বদ্ধ। 

কারণ উক্ত শিলার বাহিরে গমন করিলেই তাহাদের মুক্তিস্থখের অবসান হয়; 

আর ভিতরে থাকিলে তীহারা বায়ুসেবনও করিতে পারেন না। এ সকল 

কেবল কল্পনামাত্র এবং অজ্জানদিগকে বিজড়িত করিবার জন্তু ভ্রমজাল স্বরূপ ॥ 

বিতিচউরিং দিস সরীরং । বার সজোয়ণতি কোমচ উকোসং জোয়ণ- 

সহস পণিংদিয়। উহে বুচ্ছন্তি বিসেলংতু ॥ 
প্রকরণ ভা" 81 সংগ্রহ সু ২৬৭ ॥ 

সাধারণতঃ এক ইন্দ্রিয়াবশিষ্ট উত্কৃষ্ট জীবের শরীর এক সহত্র যোজন, দুই 

ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শঙ্খ প্রভৃতির ১২ যোজন, চারি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভ্রমর প্রভৃতির 

৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের শরীর এক সহজ যোজন অর্থাৎ চারি 

সহস্র ক্রোশ জানুব। (সমীক্ষক )--চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীরধারী হইলে 
অতি অল্পসংখ্যক অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্যের বারা পৃথিবী ঘনভাবে ভগদিয়। যায়, 
কাহারও নড়িবার চড়িবার স্থান থাকে না। অশঙঃপর বাসস্থান এবং পথের 

কথা জৈনদের নিকট গিজ্ঞাসা করিতে হইবে। .যেহেতু তাহার লিখিয়াছেন, 

অতএব তীহাদ্ের গুহেই স্থান দিবেন। তবে চারি সহস্র ক্রোশ 
পরিমাণের শরীরবিশিষ্ট কয়েক জন মনুষ্যের বাসের জন্য ৩২ সহত্র ক্রোশ 
পরিমিত বাটীর আবশ্যক । জৈনদিগের সমস্ত ধন নিঃশেষে ব্যয় করিলেও 
এইরূপ বাটা নিন্মিত হইবে না। আবার সেই বাটার ৮ সহক্র ক্রোশ পরিমিত 

ছাদ নির্শশাণ করিবার জন্য কড়ি বর্গা কোথায় পাওয়। যাইৰে? যে ব্যন্কি 
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তশ্মধো স্তন্ত লাগাইনে, তাহার পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করাও সম্ভবপর হইবে না। 

অতএব এ নকল কথ! মিথ্য] ॥ 

তে থুল! পল্লে বিছুসং খিজ্জাচে বহুতি সব্বেবি। 

তেইক্কিক মসংখে। ম্ুহুমে খম্মে পকগ্নেহ ॥ 
প্রকরণৎ ভাৎ ৪1 লঘুক্ষেত্র । সমান প্রকরণ সুত্র ৪ ॥ 

পুর্বেবাক্ত এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের খগুসমূহ গ্বারা চারি বর্গ ক্রোশ 

পরিমাণ এবং শুতদৃর গভীর একটি কুপ পুর্ণ করা হয়। এক অন্গুলী পরিমিত লোমের, 
যত গুলি ২গু হয়, এ সকলের সমষ্টি ২০,৫৭,১৫২। ঘন যোজন পলো মে অত্যধিক 
পক্ষে এরূপ ৩৩০১ ৭৬২১০৪।) ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬7১ ৯৭৫৩৬০০১০০০০ ০০০) 

সংখ্যক লোমখণ্ড হইনে। ইহাও সংখ্যাত কাল। পুর্ববোক্ত এক লোমখণ্ডের 

অসংখ্যাত খণ্ড মনে মনে কল্পনা করিলে অসংখ্যাত সুন্মন রোমাণু হইবে । 

( সমীক্ষক )-__-এখন ইহাদের গণনাপদ্ধতি দেখুন ! এক জঙ্গুলী পরিমিত এক গাছ! 
লোমকে কত খণ্ড করা হইয়াছে । ইহা কি কেহ কখনও গণনার মধো আনিতে 

পারে? আবার তাহার উপরান্ত মনে *ঈনে অসংগা খণ্ড কল্পনা করা হয়। এতন্দার! 

ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, সংখ্যাত কাল গণনায় ইহার! যেন হস্তদ্বার! পূর্বেবাক্ত 

খগুগুলি করিয়াছেন; যখন হস্তদ্বারা কর? সম্ভব হয় নাই, তখন মন দ্বার! 

করিয়াছেন। ভাল, এক অঙ্গুলী পরিমিত লৌমের অসংখ্য খণ্ড হওয়া কি সম্ভব ? 

জন্ব দীপপমাণং গুলজোয়াণলরক ব্টরবিরককংভী | 
লবণাঈয়াসেসা। বলয়! ভাছুগুণছুগুণায় ॥ 

প্রকরণৎ ভাণ ৪1 লবুক্ষেত্রসমাৎ সূৎ ১২॥ 

প্রথম জন্ব,দ্বীপের আয়তন এক লক্ষ যোজন। উহা শগ্ঠগত। লবণ সমুদ্র 
প্রভৃতি সা সমুদ্র এবং সাত দ্বীপের প্রত্যেবটির আয়তন জন্ব দ্বীপের আয়তন 
হইতে পর পর ছ্িগণ। যেমন পুর্বেব লিখিত হইয়াছে, এই একটা পৃথ্থিবীতে 

জন্থ,দবীপ প্রস্ভৃতি সাত দ্বীপ এখং সাত লমুজ্জ মাছে । ( সমীক্ষক )__জদ্ব,ঘীপ হইতে 

ভ্বিতীয় ছ।প দুই লম্গ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, চতুর্থ আট লক্ষ 

যৌজন, পঞ্চম ষোল লক্ষ যৌজন, ষষ্ট বত্রিশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম চৌধন্র 
লক্ষ যোজন দূরবর্তী । মহাসমু্র আয়তনও এতটা অথবা তদপেক্ষা অধিক | 

তাহা হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট ভূমগুলে এ সকলের 

লমাবেশ কিরূপে হইতে পারে? অতএব এ সকল কথ! সম্পূর্ণ মিথ্য।। 
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কুরুনইচুলসী সহদা। ছচ্ছেবস্তনরঈ উপই বিজয়ং। 
দোদে৷ মহানঈউ | চনুদস সহস! উপত্রেয়ং ॥ 

প্রকরণৎ রত্বা* ভাৎ ৪ । লঘুক্ষেব্রসমাৎ সুৎ ৬৩॥ 

কুরুক্ষেত্র ৮৪ সহতআ্র নদ্দ_ী আছে। ( সমীক্ষক )--ভাল, কুরুক্ষেত্র অতি ক্ষুত্ 

দেশ। সে দেশ না দেখিয়া এমন মিথ্যা কথ। লিখিতে ইহাদের লজ্জাও 

হুইল না ? 

যামুত্তরা উতাউ। ইগেগ সিংহাসণাউ অইপুববং । 
চউ সু বিতাস নিআসণ দ্রিসিভবজিণ মজ্জণং হোঈ ॥ 

প্রকরণ রত্বাকর ভা লঘুক্ষেত্র মমাণ ৪ | সূ ১১৯ ॥ 

এই শিলার ঠিক উত্তর এবং দক্ষিণ দ্রিকে এক একটি পিংহাসন আছে জাঁনিবে। 

দক্ষিণ দিকে অতিপাও্ড কমল, উত্তর দিকে অতিরিক্ত কম্বল। নামক শিল। অবস্থিত। 

এসকল সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্করগণ উপবেশন করেন। ( সমীক্ষক )-_জৈন 

তীর্থঙ্করদিগের জন্মোগ্সব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যনহ্ৃ 5 শিলাখণ্ড দেখুন ! ঞৈন- 
দিগের মুক্তিধাম সিদ্ধশিলাও এইরূপ । জেন গ্রন্থসমূহে এমনই অনেক গোলমেলে। 
কথ। আছে। কি পধ্যস্ত এ সকল বর্ণনা কর। যাইবে ? যাহ] হউক, জল ছণাকিয়া 

পান কর, ক্ষুত্্র প্রাণীদিগের প্রতি নাম মাত্র দয়া করা এনং রাত্রিকালে ভোজন 

না করা, এই তিনটি উত্তম বিষয় ব্যতীত ইহার্দের অশিষ্ট কথ। সমস্তুই অসম্তব। 

এস্থলে যতদুর লিখিত হইল তাহা হইতেই ম্ধীগণ অধিক জানিয়া লইবেন। 

এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ যগুকিঞ্ি লিখিত হইয়াছে । ইহাদের সমস্ত অসম্ভব 

কথাগুলি লিখিতে গেলে এত বড় পুস্তক হইয়া যাইবে যে, সমস্ত জীবনে তাহা 
পাঠ করিয়! শেষ করা যাইবে না। যেমন হার ফুটন্ত চাউলের মধ্য হইতে 

একটির পরীক্ষা করিলে সমস্ক চাউল পক কিংবা অপকক জান! যায়, সেইরূপই 
এই সামান্য বিন্রণ পাঠ করিয়া! সদাশয় পাঠকবর্গ অনেক বিষয় বুঝিতে 

পারিবেন। ন্তুধীগণের জঙ্থ। বিশেষ বিস্তৃত শ্বিরণের প্রয়োজন নাই, কারণ 
তাহার। দিগ্ৰর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়। সম্পুণ অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন। 

£পর শ্রীষ্টান মত সম্বন্ধে লিখিত হইবে ॥ 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনির্িতে সত্যার্থ-প্রকাশে নুভাবাবিক্ুিতে 
নাস্তিক মতাস্তর্গত চারবাক-বৌদ্ধ-জৈনমত খণ্ডনমগ্ডন বিষয়ে 

ধাদশঃ সমুললাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ১২ ॥ 



বাইবেলের মত কেবল ্রীষ্টানদিগের মত নহে; ইহুদী প্রভৃতিও ইহার 

অন্তর্গত। এই ত্রয়োদশ সমুল্ল।সে শ্রীষ্ঠান মতের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। 

ইহার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আজকাল বাইবেণ মতাবলম্বী বলিতে 

মুখ্যতঃ গ্রীষ্টান বুঝায় ; ইহুদী প্রভৃতি গৌণ। মুখ্যের উল্লেখ করিলে গৌণেরও 

উল্লেখ কর! হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এমস্ছলে ইহুদী প্রভৃতিকেও 

অন্তভুন্ত করা হইুয়াছে। এ স্থলে কেবলমাত্র বাইবেল অবলম্বন করিয়াই 

ইহাদের সম্থন্ধে লিগিত হইয়াছে; কারণ, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী প্রভৃতি সকলেই 

বাইবেল বিশ্বাস করেন এবং এই গ্রন্থক্চে স্বীয় ধর্থের মুল কারণ মনে করেন। 

কয়েক জন প্রসিদ্ধ গ্রীষ্টান ধর্ম্মাজক_ কর্তৃক বহু. ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, 

হইয়াছে। তন তন্মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া 

ব'ইবেল সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, এ সকলের 

অল্প কয়েকটি সর্বসাধারণের বিচারার্থে এই ত্রয়োদশ সমূল্লাসে লিখিত হইয়াছে । 

ই্গীর উদ্দেশ্য এই যে, সত্যের প্রসার এবং অসত্যের হাস হউক কাহারও ছৃঃখ 

দেওয়া, অনিষ্ট সাধন কিংবা কাহারও প্রতি দোষারোপ করা অভিপ্রেত নহে। 

বাইবেল এবং গ্রীষ্টানদ্বিগের মত কিরূপ তাহা প্রশ্নোত্তর হইতে সকলেই 

বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে পড়া, শুনা এবং লেখা সহজ হইবে, এবং বাদী- 

প্রতিবাঁদীরূপে গ্রীষ্টানমন্ছের আলোচনারও ম্থবিধা হইবে। তদ্যতীত আরও 

একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, এতদ্দ্ারা লোকের ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, 

এবং সত্যমত কি ও অসত্যমত কি, কর্তব্যকর্থু কি এবং অকর্তবাকর্ম কি, 

তাহ| জানা যাইবে ; ফলে সত্য ও কর্তৃব্য কর্ণের গ্রহণ এবং অসত্য ও অকর্তব্য 

কর্দের বর্ন সহজলাধা হইবে । সকল মত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বুঝিয়। 

সম্মতি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করা, লেখা অথবা! শুনান সকলের কর্তব্য । 

অধ্যয়ন দ্বারা যেমন পঞ্চিত হওয়া! যায়, সেইরূপ শ্রাবণ দ্বারাও বভ্শ্রচ্ত হওয়া 
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যায়। শ্রোতা অপরকে বুঝাইতে সমর্থ না হইলেও স্বয়ং উপলদ্ধি করিতে পারে। 

বাহার! পক্ষপাতরূপ যানারূট হইয়া! অবলোকন করেন, তাহার নিজেদের 

কিংবা! পরের দৌষগুণ দেখিতে পান না। মানবাত্মমর সতাপত্য নির্ণয় করিবার 
যথোচিত লামর্থা আছে। যিনি যত অধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি তত 

নির্র করিতে সমর্থ হন। সকল মহবাদী পরস্পরের মত অবগত থাকিলেই 

যথোচিত বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে; কিন্তু সকল পক্ষ পরস্পরের মত না 

জানিলে, যে পক্ষ অজ্ঞ, সে পক্ষ ভ্রান্তির আবেষ্টনের মধ্যে পতিত হয়। 
যাহাতে তাহা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু 
এই গ্রন্থে লেখ! হইয়াছে । তদ্বার! অবশিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি 
সতা, কোনটি মিথ্যা, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। যাহ! হউক, 
সর্ববমান্য সত্যসমূহ সকলের মধ্যেই একরূপ; কেবল মিথ্যা লইয়াই বিবাদ । 

যে স্থলে একটি বিষয় সত্য, অপরটি মিথা, সে স্থলেও বিবাদের কারণ 
থাকে। কেবলমাত্র সত্যাসত্য নির্ণষের জন্য বাদী প্রতিবাদীরুপে তর্কবিতর্ক করা 

হইলে নিশ্চয় সত্যনির্ণয় হইতে পারে । এখন, আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে 

প্রীধটানমত বিষয়ক কিঞ্চিত লিখিত আলোচনা সর্ববসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত 

করিতেছি । ইহ কিরূপ, তাহা তাহারা বিচার করিবেন। 

অলমতিলেখেন বিচক্ষণবরেষু ॥ 



ক ই বকবক নর কিক সক পক ক্রিক 

ৃ অথ ত্রয়োদশ সমুলাসারস্তঃ ৃ 
| ০ ১ ০] 

অথ কৃম্ীনসভ বিষক়্ং সমীক্ষিষ্যামঃ ॥ 

অতঃপর শ্রীষ্টানমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে । এতদ্দারা এই মত ভ্রম 
প্রমাদশুণ্য বা বাইবেল ঈশ্বরকৃত কি না, তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। 
প্রথমতঃ প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে 

১। আদিতে ঈশ্বর আকাশমগুল ও পৃথিবী স্ষ্ি করিলেন। পৃথিবী 
ঘোর ও শৃন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা 

জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পর্বব ১। আয়ৎ ১। ২॥ 

( সমীক্ষক )-_-গারন্ত কাহাকে বলে ? (খ্রীষ্টান )-_-স্ষ্ির প্রথম উৎপত্তিকে । 
( সমীক্ষক )-স্থষ্টি কি এই প্রথম হইল ? পূর্বেব কি কখনও হয় নাই ? (প্রষ্টান)--. 
হইয়াছিল কি না, আমর। জানি না, ঈশ্বর জানেন। ( সমীক্ষক )--যদি না 

জান, তবে এই পুস্তকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কেন? যাহার 

সাহাযো সংশয় দূর হইতে পারে না, তাহারই ভরসায় উপদেশ দিয়া জন- 
সাধারণকে এই সন্দিগ্ক মতে জড়িত করিতেছ কেন? নিশ্চিতরূপে সর্ব 

সংশয়নিবারক বেদ-মত গ্রহণ করিতেছ ন। কেন? তোমর। ঈশ্বরের স্স্টিতত্ব না 

জানিয়। ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে ? আকাশ কাহাকে বলে? (খ্রীষ্টান )-- 

শৃহ্ত এবং উপরকে। ( সমীক্ষক)--শৃম্ের উৎপত্তি কিরূপে হইল? শুন্ত বিভূ 
এবং অত্যন্ত সুন্ষম পদার্থ; উহা! উপরে ও নিযে একরপ। যখন আকাশ 

স্ষট হয় নাই, তখন শৃস্থ এদং আকাশ ছিল কিনা? যদি না থাকিয়া 
থাকে, তবে জগতের কারণ, ঈশ্বর এবং জীব কোথায় ছিল 1 আকাশ ব্যতীত 

কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব, তোমাদের বাইবেলের উক্তি যুক্তি- 

সঙ্গত নছে। ঈশ্বর এবং তাহার জ্ঞান ও কম্ম কি সামগ্স্তহীন অথবা 

সামপ্রস্তপুর্ণ? (শ্রীষ্টান )-_-সামঞ্জস্ত পূর্ণ । ( সমীক্ষক )--তবে এ স্থলে ঈশ্বরস্থষ্ট 
পৃথিবী গঠনহীন ছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে কেন? (প্রীষ্টান )_গঠনহীন 
বলিতে বুঝিতে হুইবে যে, উচ্চ নীচ ছিল, সমতল ছিল না। ( সমীক্ষক )-- 
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গরে কে সমতল করিল? এখনও কি উহা উচ্চ নীচ নহে? ঈশ্বরের কা্ধ্য 
সামপ্জস্তহীন হইতে পারে না। কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ; তাহার কর্যে কখনও 
ভ্রমপ্রমা্দ হইতে পারে নাঁ। কিন্তু বাইবেলে নিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের 

সষ্টি গঠনহীন। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ 
বলুন, ঈশ্বরের আত্ম! কি পদার্থ? (খ্রীষ্টান )--চেতন। ( সমীক্ষক)--তিনি 
কি পাকার ন। নিরাকার? ভিনি কি ব্যাপক না একদেশী? (খ্রীষ্টান )-- 

তিনি নিরাকার, চেতন এবং ব্যাপক | কিন্তু তিনি “সেনাই” নামক কোন পর্বতে 

এনং চতুর্থ আকাশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন। ( সমীক্ষক )-- 

যদি ঈশ্বর নিরাকার হন, তবেঞ্তাহাক্চে দেখিতে পাইল কে? যিনি ব্যাপক, 

তিনি জলের উপর কখনও দৌহুল্যমান হইতে পারেন না। ভাল, যখন ঈশ্বরের 
আত্মা জলের উপর ছুলিতেছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এতদ্বার! জান! 
যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল, অথবা তিনি তাহার 

আত্মার অংশ বিশ্ষেকে জলের উপর দোলাইতেছিলেন। তাছা! হইলে তিনি 

কখনও বিভু এবং সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভু না হইলে তিনি জগতের 
রচনা, ধারণ, পালন, জীবের কর্দনব্যবস্থা এবং প্রলয় কখনও করিতে পারেন 

না। কারণ, যিন স্বরূপতঃ একদেশী, তাহার গুণ, কম্মা ও শ্বভাবও একদেশী। 

তাহ! হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। বেদে বণিত হইয়াছে ৭ে। 
ঈশ্বর সর্ববব্যাপক, অনন্ত গুণকর্পস্ব গাববিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দশ্বরূপ, নিত্যুদ্ধ- 

ুদ্ধমুক্তস্বভাব, অনার্দি এবং অনন্তাদি লক্ষণবুক্ত । তাহাকেই শিশ্বান কর; 

তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে, অন্থথা নহে ॥ ১॥ 

২। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন 

ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দ্েখিলেন ॥ পর্বব ১। আত ৩।৪॥ 
( সমীক্ষক )--মালোক জড় পদার্থ; উহা কি ঈশ্বরের কথা শুণিল ? যদ্দি 

শুনিয়া থাকে, তবে সূর্য্য, প্রদীপ এবং অগ্নির আলোক আমাদের এবং 

তোমার্দের কথা শুনে না কেন? জড় আলোক কখনও কাহারও কথা 

শুনিতে পায় না। ঈশ্বর কি আলোক দেখিবার পরেই জানিতে পারিলেন 

যে, উহা উত্তম? পূর্বে কি জানিতেন না? যদি পূর্বে জানিতেন, তাহ] হইলে 
দেখিয়া! “উত্তম” বলিলেন কেন? যদ্দি না জানিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই 

নহেন। হুতরাং বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নহে এবং বাইবেল বণিত ঈশ্বর 

সর্ব নহেন। 
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৩। পন্ষে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্য বিতান হউক ও জলকে ছুই ভাগে 
পৃথক করুক। ঈশ্বর এইবরূপে বিতান করিয়া বিতানের উদ্ধন্থিত জল হইতে 
বিতানের অধস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর 
বিতানের নাম আকাশ মগুডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে 
দ্বিতীয় দিবস হইল ॥ পর্ব ১। আত ৬।৭।৮॥ 

€ সমীক্ষক )-_-মাকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল? জলের 
মধ্যে আকাশ না থাকিলে জল কোথায় থাকিত? প্রথম আয়তে 
আকাশস্্টির উল্লেখ আছে; স্থৃতরাং পুনরায় আকাশ নিন্মাণ বৃথা । 

আকাশকে বর্গ বলা হইল; আবাশ সর্বরাপক, সুতরাং স্বর্গ সর্বত্র 
হইল ; তাহা হইলে পুনরায় উপরিভাগকে স্বর্গ বল! বৃথ। | স্থর্ধা স্থষ্ট হইবার 

পুর্বেবে দিবারাতরি নর হইল? পরনস্তী আয়তগ্চলিও এইরূপ অসম্ভব 
কথায় পরিপূর্ণ ॥ € 

৪। পরে: রা ক্িলেন, আমি আদমকে নিজের স্বরূপে নিজের সাদৃশ্যে নির্ভীণ 
করিব; পরে ঈশ্বর আপনার স্বরূপে আদমকে টি করিলেন? ঈশ্বরের প্রতি- 
মুন্তিতেই তাহাকে প্রি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন | 
পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেম। পর্ব ১। আত ২৬। ২৭। ২৮। 

( সমীক্ষক )-_যদি ঈশ্বর আদমকে তাহার স্বরূপে নিম্মাণ করিয়া থাকেন, 

তাহা হইলে হিনি যেমন পবিত্র, জ্বানন্ধরূপ এবং আনন্দময় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, 

আদমও সেইরাশ হইল নাকেন? ঞ্পেইরূপ না হওয়ায়, জানা যাইতেছে যে 

আদম ঈশ্বরের স্বরূপে নিশ্মি5 হয় নাই। আবার আদমকে নিজ স্বরূপে 

নিষ্মাণ করার অর্থ এই যে, ঈশ্বর দিজ ম্বরূপকেই উৎপত্তিবিশিক্ট করিলেন । 

তাহা হইলে তাহাকে অনিত্য বল! হইবে না কেন? তদ্বাতীত তিনি আদমকে 

কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন? (শ্রীষ্টান )_ মৃত্তিকা হইতে । € সমীক্ষক ) 

_ম্ত্িকা (কিসের দ্বারা নিশ্মাণ করিলেন ? (শ্রীষটান )_নিজ সামর্থাদবারা। 
( লশীক্ষক )-_ ঈশ্বরের সামর্থ্য কি অনাদি না নবীন? (প্রীষ্টান)__ 
অনাদি। ( সমীক্ষক )--অনাদি হইলে, জগতের কারণ সনাতন হইল। 
তবে অতান হইতে ভাব স্বীকার কর কেন? (খ্রীষ্টান )_ স্ৃষ্্ির পুর্বে 
ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। ( সমীক্ষক )--তাহ হইলে এই জগ 

কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আর ঈশ্বরের সামর্থ কি প্রব্য না গুণ? 

যদি জন্য হয়, তবে স্থষ্টির পুর্বেব ঈশ্বর ব্যতীত অন্থ পদার্ঘও ছিল। 
৬৮ 
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যদ্দি গুণ হয়। তবে গুণ হইতে জ্ব্য নিস্মিত হইতে পারে না। উদাহরণ 
স্বরূপ, রূপ হইতে শগ্ি এবং রস হইতে জল উৎপন্ন হইতে পারে না। 

আবার যদি ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন. হইয়! থাকে তবে_ জগত ঈশ্বরের সদৃশ 
গুণ, কর্ম ও স্বভাববিশিষ$ হইত। কিন্তু তদ্রুপ না হওয়ায় নিশ্চিত রূপে 
খুসি বলার জি সর কপ সস কার, ভিগজি জ্ারএ ০ জাত ড শপ আহা 

জানা যাইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু জগতের কারণ 
অর্থাৎ পরমাণু ইত্যাদি নামবিশিষ্ট জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

বেদাদিশাস্ত্রে জগতের উৎপত্তি যেরূপ বশিত আছে_ তাহা স্বীকার কর, 

এবং ঘদ্দারা জগত নিম্মিত হইয়াছে তাহাও অবগত হও । যি আদমের 

অভ্যন্তরন্বরূপ জীবাত্ম। এবং বহি:ন্বরূপ মনুষ্য একরূপ হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের 

স্বরূপও তাদৃশ হইবে না কেন? যেশেতু আদম ঈশ্বরের সাদুশ্যে নিশ্মিত 
অতএন ঈশ্বরেরও আদমের সদৃশ হওয়। আনশ্যুক ॥ ৪ ॥ 

৫। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিহে আদমকে নির্ধাণ করিলেন 
এবং তাহার নাপিকায় ফু্িয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে আদম 

প্রাণী হইল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পুর্ববদিকে আদনে এক উদ্ভান গ্রস্ত 
করিলেন এনং সেই স্থানে আপনার নির্মিত আদমকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু 
ঈশ্বর ভূমি হইতে সেই উদ্ভানের মধাস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসত্জ্ঞানদায়ক্ষ বুক 

উৎপন্ন করিলেন । পর্ব ২। আত ৭।৮। ৯॥ 

( সমীক্ষক )--যখন ঈশ্বর আদনে উদ্ভান রচনা করিয়া তম্মধো -আদমকে 

রাখিলেন তখন কি জানিতেন না মেঃ তাহাকে পুনরায় সেস্থান হইন্ছে 

বহিষ্কৃত করিতে হইবে? যেহেতু ঈশ্বর আদমকে ধুলিদ্বারা নিশ্মাণ বরিলেন 

অতএব ঈশ্বরের সাদৃশে নিশ্মাণ করা হইল না। যদি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে 
নিশ্মাণ করা হইয়া থাকে ওবে ঈশ্বরও ধুলি হইতে নিন্দিত হইয়া থাকিবেন। 
ঈশ্বর আদমের নাসারন্ধে যে প্রাণনায় নিঃশ্বসিত করিলেন, সে প্রাণবায়ু 
কি ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা অন্ত কিছু ছিল? যদি বল! হয় যে, অন্য কিছু ছিল, 
তাহা হইলে আদমকে ঈশ্বরের স্বরূপে নির্মাণ করা হয় নাই। যদি বলাহয় 
যে সে প্রাণবায়ু ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল, তাহ হইলে ঈশ্বর এবং আদম 
পরস্পর সদৃশ । তাহা কইলে ঈশ্বরও আদমের গ্যায় জন্মমৃত্যু, হ্বাসবৃদ্ধি 
এবং ক্ষুৎপিপাসাদি দোষ ঈশ্বরে আসিল। এইরূপ হইলে তিনি কিরূপে 
ঈশ্বর হইতে পারেন? ন্ৃতরাং প্রাচীন বাইবেলের এই বিবরণ সত্য বলিয়! 
বোধ হয় না এবং বাইবেলও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ 



জয়োদশ সমুক্টাস ৫৩১ 

৬। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিজ্্রায় মগ্ন করিলে তিনি 
নিক্্রিত হইলেন; আর তিনি তাহার পার্খ্দেশ হইতে একখানা হাড় লইলেন 

এবং মাংস দ্বার! সেই স্থান পুর্ণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের সেই পঞারাস্থি 
হইতে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন এবং তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। 

পর্ব ২। ২। আৎ ২১। ২২। 

( সমীক্ষক )--যদ্দি পরমেশ্বর আদমকে ধুলি দিয়! নির্মাণ করিয়া থাকেন 
তাহা হইলে আদমের স্ত্রীকেও ধুলি দিয়! নিশ্নাণ করিলেন না কেন? আবার 
যদি আদমের স্ত্রীকে অস্থিদ্বার| নির্পাণ করিয়। থাকেন, তাহা! হইলে আদমকেও 

অস্থিঘারা নিশ্মীণ করিলেন না কেন? যেরূপ নর হইতে নির্গত বলিয়। 

নারী নাম হইল তক্মরপ নারী হইতেও নর নাম হওয়া উচিত। প্তিপত্বীর মধ্যে 

প্রেম থাকা বাঞ্ছনীয় । স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে ভালবাসিবে । স্ৃধীগণ দেখুন | 

ঈশ্বরের কি চমণ্কার পদার্থবিষ্ভা ও “ফিলসফি” দীপ্তি পাইতেছে! ঈশ্বর যি 

অদমের একটি অস্থি বাহির করিয়া তদ্বার। নারী নিশ্শাণ করিয়। থাকেন, 

তাহ! হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি অস্থি কম থাকে নাকেন? অধিকন্তু 

প্রন্তোক নারীর শরীরে একটিমাত্র অস্থি থাঁক। উচিত; কারণ তাহার শরীর 
একটিমাত্র অস্থিত্বার নিশ্মিত হইয়াছে। যে উপাদান দ্বারা জগত্ড রচিত 
হইয়াছে সেই উপাদানঘ্বারা কি নারীদেহ নিশ্মিত হইতে পারিত না? এই 

নিমিস্ত বাইবেল হণিত স্্টিক্রম স্থষ্টিবিষ্ঠাবিরূদ্ধ ॥ ৬ ॥ 
৭। সদ্দাপ্রভু ঈশ্বপের নিশ্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা 

খল ছিল। সে এ নারীকে কহিল ঈশ্বর ক বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা 

এই উদ্ভানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না ? নারী সর্পকে কহিলেন, আমর! 
ত এই উদ্ভানস্থ বুক্ষদকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধাস্থানে 

যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহ! ভোজন 
করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে। শুখন সর্প নারীকে কহিল, 

তুমি কোনক্রমে মরিবে না, কেনন। ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা তাহা খাইৰে 

সেই দ্বিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা! ঈশ্বরের সদৃশ 

সদসতজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারা যখন বুঝিল এ বৃক্ষ স্ুুখদায়ক ও চক্ষুর 

লোভজনক, আর এ বৃক্ষ ভ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্থনীয় তখন সে তাহার ফল 

পাড়িয়। নিক্জ স্বামীকেও দ্বিল আর নিজেও ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদ্বের 

উভয়ের চক্ষু খু'লয়া গেল এবং তাহার! বুঝিতে পাগল যে তাহার উলঙ্গ ; আর 
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ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া ঘাগর! নিজেদের জঙ্য প্রস্তুত করিয়৷ লইল | পরে 
সদদাপ্রভূ ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ণ করিয়াছ, এইজন্য গ্রাম্য ও 
বন্য পশ্ডগণের মধ্ো তুমি সর্ববাপেক্ষ। অধিক শাপগ্রস্ত হইবে, তুজি বুকে হাটিবে, 
যাবজ্জীবন ধুলি ভোজন করিবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং 
তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শক্রতা জন্মাইব। সে তোমার মস্তক 

চূর্ণ করিৰে এবং তুমি তাহার পাদমূলে দংশন করিবে । পরে তিনি নারীকে 

কহিলেন আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে 

সন্তান প্রপবৰ করিবে, স্বামীর প্রতি ভোমার বাপন। থাকিবে এ”ং সে তোমার 

উপর কর্তৃত্ব করিবে। আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের 

বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম-__তুমি তাহ! ভোজন করিও না, তুমি 

তোমার স্ত্রীর কথ শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ এইজন্য তোমার 

নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হছল। ভুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহ1 ভোগ করিবে । 

আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের 

শাক পাহী ভোঙ্গন করিবে ॥ তৌরেত উৎপত্তি পর্ব ৩। আত ১--৭, ১৭-১৮ ॥ 

( লশীক্ষক)-_শ্বীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ববজ্্ধ হইলে এই ধূর্ত সর্প অর্থাৎ শয়তানকে 
সৃষ্টি করিবেন কো ? স্ৃগ্টি করিবার জন্ত তিনিই অপরাধী । কারণ তিনন শয়তানকে 

ুষ্টপ্রকৃতি না করিলে, সে কুকম্ম করিত না। তিনি ত পূর্ববজন্ম স্বীকার করেন না ; 
তাহ। হইলে তিনি বিনা আপরাধে শয় তানকে ছুষ্টগ্রকৃতি করিয়। স্থষ্টি করিলেন কেন? 
প্রকৃতপক্ষে শয়শান সর্প ছিল না, কিন্তু মনুষ্য ছিল। তাহা না হইলে সে মন্ুষ্যের 

ভাষ৷ কিরূপে বলিত ? যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং অপরকে অসত্য পথে পরিচালিত 

করে, তাঙাকেই শয়তান বল। উচিত। কিন্তু, এস্বলে শয়তান সত্যবাদী; 
তাই সে স্ত্রীলোটিকে বিভ্রান্ত না করিয়া সত্য কথা বূলয়াছিল ! পক্ষান্তরে, 

ঈশ্বর আদম এবং হাববাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, “এই বৃন্মের ফল ভক্ষণ 

করিলে তোমর। মরিয়া যাইবে” । যে বৃক্ষের ফল জ্ঞান এবং অনরস্ব প্রদানকারী 

ছিল, ঈশ্বর তাশাদ্িগকে তাহা ভক্ষণ করিচ্ছে নিষেধ করিলেন কেন? তাহা হইলে 

দেখ যাইতেছে যে, তিনি মিথ্যা দী এবং বিভ্রান্থকারী। সেই বৃক্ষের ফল 

মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও নুখদায়ক ছিল, অজ্ঞান এবং সৃতাজনক ছিল না। ঈশ্বর 

যদ সেই ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া! থাকেন, তবে উহ শৃষ্টিই বা 
করিলেন কেন তিনি যদি উহা নিজের জন্য শ্যগ্থি করিয়। থাকেন, তাহা 
হইলে কি তিনি অজ্ঞান এবং মরণধশ্থ্ী [ছলেন? যর্দি অপরের জন্য 
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করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফল ভক্ষণ বরায় কোন অপরাধ হয় 
নাই। আজকাল জ্ঞান প্রদ এবং মৃভ্যুনিবারক কোন বৃক্ষই দেখিতে পাওয়! 
যায় না। তবে কি ঈশ্বর সেই বৃক্ষের বীজ পর্য্স্ত নষ্ট করিয়া 
ফেলয়াছেন? যাহারা এরূপ কার্য করে, তাহারা ভণ্ড এবং কপটাচার । 
তাহা হইলে ঈশ্বরকেও তণ্ড ও কপটাচারী বল! হইবে না কেন? পুনশ্চ, 
ঈশ্বর বিনা অপরাধে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন । তাহাতে তিনি 
অন্যায়কাঁরী হইলেন। এই অভিশাপ তাহার নি্জর উপরেই পড়া উচিত। 
কারণ তিনিই মিথ্যা কথ| বলিয়৷ তাহাদিগকে নিজ্রান্থ করিয়াছিলেন। 
কিরূপ “ফিলসফি” দেখ ! বিনা ক্লেশে কি গর্ভধারণ এবং সম্তানপ্রসব সম্ভব ? 
কেহ কি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা অঞ্জন করিতে পারে? পুর্বেবে কি 
কণ্টকাদি বৃক্ষ ছিল না? ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে শাক-পত্র ভোজন 
করাই মনুষ্যের কর্তব্য; তাহ হইলে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের 
কথা লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা নহে কেন? পূর্বেবাক্ত বাক্য সত্য হইলে, 
শেষোক্ত বাক্য মিধা। আদমের কোন অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই; তাহ 
হইলে খ্রীষ্কানগণ মনুষ্যমাত্রকেই আদমের সন্তান বলিয়া অপরাধী বলেন 
কেন? আচ্ছা, এমন পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর কি কখনও হুধীগণ গ্রহণযোগা 
মনে করিতে পারেন ?৭॥ 

৮। আর সদাপ্রতু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, সদসদঙ্ঞান প্রাপ্ত হইবার 
বিধানে আদম আমাদের গ্ভায় ছিল, এরূপ না হয় যে সে হস্তবিস্তার করিয়] 
জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অমর হয়। এই নিমিত্ত 
সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাকে মদনের উদ্ভান হইতে বাহির করিয়। দিলেন; 
এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার 
জন্থ আদন্ছ উদ্ভানের পুর্ববদিকে করোবীমগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়গ 
রাখিলেন ॥ পর্বব ৩। আন ২২।২৪॥ 

সমীক্ষক-_ভাল, ঈশ্বরের এমন হিংসা এবং ভ্রম হইল কেন? তিনি কেন 
ভাবিলেন যে, আদম জ্ঞানে তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠিল? সমকক্ষ 
হইলেই বা তাহাতে কিছু অন্তায় ছিল কি? এমন শঙ্কাই বা হইল কেন? কেহ 
কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ লেখা হইতে সিদ্ধ হইতেছে 
যেঃ সে ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্যবিশেষ ছিলেন। বাইবেলে 
সর্ব মনৃষ্যেরস্যায় ঈশ্বরের বর্ণনা দুষ্ট হয়। এখন দেখ ! আদমের জ্ঞান বুদ্ধ 
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হওয়াতে ঈশ্বর কতই না হ্ঃখিত হইলেন! আবার অমর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ 
করায় আদমের এরতি তাহার কতই ন! ঈর্ধ্য1 হইল! যখন তিনি পুর্বেধ আদমকে 
উদ্ভানে রাখিয়াছিলেন, তখন তাহার এই ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল না যে, 
আদমকে পুনরায় বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত গ্রীঙ্ানদিগের ঈশ্বর 
সর্বজ্ঞ ছিলেন না। আর দেদীপ্যমান খড়গ প্রহরীরূপে রাখাও মন্ুুষ্যের 
কার্, ঈশ্বরের কার্য নহে। 

৯। পরে কালানুক্রমে কাইন উপহাররূপে সধ্দাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির 

ফল উৎসর্গ করিল। আর হাবীলও আপন পালের *% কয়েকটি প্রথম 
প্রস্থতি হষ্টপু্ মেষ আনয়ন করিল। তখন সদাপ্রভু হাবীলকে ও তাহার 
উপহারকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কাইনকে ও তাহার উপহারকে গ্রহণ 

করিলেন না; এই নিমিত্ত কাইন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; তাহার মুখ বিষঞ্র 
হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে বলিলেন-_তুমি কেন ক্রুন্ধ হইলে, তোমার 

মুখ কেন বিষপ্ন হইল ? তৌঃ পর্বব ৪ আৎ ৩-_৬॥ 

সমীক্ষক--ঈশ্বর হাবীলের সমাদর এবং তাহার মেষ ডালিরূপে গ্রহণ 

ক্লিন, কিন্তু কাইনের সমাদর এবং তাহার ডালি গ্রহণ করিলেন না। 

তিনি মাংসাহারী না হইলে এইরূপ করিবেন কেন? এইরূপে বিবাদ বাধাইয় 

হাবীলের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তিনিই দায়ী। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এস্থলে 
মনুষ্যের ম্যায় কথোপকথন করিতেছেন। উদ্ভান রচনা এবং উদ্ভানে যাতায়াতও 

মনুষ্যের কাধা। অতএব জান! যাইতেছে যে, বাইবেল মনুষ্যকুন, ঈশ্বরকৃত 

নহে ॥ ৯॥ 
১০। পরে সদাপ্রভু কাইনকে বলিলেন্চ তোমার ভ্রাতা হাবীল কোথায়? 

সে উত্তর করিল, আমি জানিনা; আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক? তিনি 

কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমাকে 

ডাকিভেছে। তৌ০ পর্র্বৎ ৪। আত ৯-১১॥ 

( সমীক্ষক )--কাইনকে জিজ্ঞাসা করিবার পুর্বেব ঈশ্বর কৈ হাবিলের 

অবস্থা জানিত নখ? রক্তের শব্ধ কি কাহাকেও কখনও ভূমি হইতে আহবান 
করিতে পারে? এ সকল্ অচ্ভানের কথা। অত্রএব এই পুম্তক ঈশ্বররচিত 
হওয়া দুরে থাকুক, কোন বিদ্বানের রচিতও নহে ॥ ১৪ | 

* ছাগল ভোর পাপ। 
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১১। “মথ,শেলহের জন্মের পর হুমুক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সঙ্গে 
চলিতেছিলেন। তৌ” পর্ববৎ ৫1 আত ২২॥ 

( সমীক্ষক )-_খ্রীষটানদিগের ঈশ্বর মনুষ্য না হইলে, হন্ুক তীহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিবে কেন? অতএন যদ্দি খ্রীষ্টানগণ বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস 

করেন, তাহ। হইলে তাহাদের কল্যাণ হইবে ॥ ১১॥ 

১২। (এইরূপে যখন ভুমগ্তলে মনুহ্যদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল ) 
ও অনেক কন্তা জন্মিল তখন ঈশ্বরের পুত্রের আদমের কম্যাগণকে সুন্দরী 

দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিল। তশুকালে 

পৃথিবীতে দানবগণ ছিল, এবং তশুপরেও ঈশ্বরের পুত্র আদমের কম্ঠাদের 
সংহত মিলিল। তাহাদের গর্ভে সন্তান জম্মিলে তাহারাই সেকালে প্রসিদ্ধ নীর 

হইলেন। আর সদাপ্রভূ দেখিলেন, পৃথিবীতে আদমের ছুষ্টত। বেশী এবং তাহার 
অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পন। নিরন্তর কেবল মন্দই হইতেছে, তখন সদাপ্রভু 

পৃথিবীতে আদমের 'নন্মাণ করিয়া অন্থুশোচন1 করিলেন ও মনঃগীড়া পাইলেন। 
আর সদাপ্রভূ কঠিলেন আমি যে মনুষ্যকে স্থষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল 
হইতে উচ্ছন্ন বরিব, মন্ুষ্যের সঠ্ত পশু সরীস্থপ জীব ও আকাশের পশ্গীদিগকেও 

উচ্ছন্ন করি) কেননা তাহদের নিশ্মীণ করায় আমার অনুশোচনা হইতেছে। 

তৌৎ প০৬। আা১২1৪-৭॥ 

( সমীক্ষক )- শ্বীষ্টানদ্িগের নিকট জিজ্ঞাম্ত এই যে, ঈশ্বরের পুত্র কে? 
তাহার স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্জা, শ্যালক এবং আত্মীয়ই বা কে? মনুষ্যের কন্ঠাদদিগের 

সহিত ঈশ্বরের পুত্রদিগের বিবাহ হওয়ায় ঈশ্বর মনুষ্যদিগের আত্মীয় 

হইলেন। বিবাহঙ্ঞাত সম্তানগণ ঈশ্বরের পুত্র গ্রপৌত্র হইল। ঈশ্বরের 
সম্পর্কে এ সকল কথা বলা যাইতে পারে কি? ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল 

কথ! কি থাকা সম্ভব? এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বাইবেলরচয়িতার' 

বনু মন্ুধ্য ছিলেন। যিনি সর্বজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না, 

তিনি ঈশ্বরই নহেন, কিন্তু জীব। স্থষ্ির পুর্বেবে ঈশ্বর কি জানিতেন 

ন! যে, মনুষ্য ভর্বিধাতে দুষ্ট প্রকৃতি হইবে? কাধ্যাবসানে দুঃখ করা, শোকার্ত 

হওয়া, ভ্রমবশতঃ কোন কাধ্য করিয়া পরে অনুতাপ কর] ইত্যাদি গ্রীষ্টানদ্বিগের 

ঈশ্বরে প্রযোজা হইতে পারে, কারণ তিনি পুর্ণ বিদ্বান এবং যোগী নহেন। 
অন্তথ! তিনি শাস্তি ও বিজ্ঞান বলে শোকাতিশযা প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে 

পারিতেন। ভাল, পশুপক্ষীরাও কি হুষ্ট হুইয়া উঠিয়াছিল? খ্রীষান- 
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দিগের ঈশ্বর সর্ব হইলে এমন বিষাদগ্রন্ত হইবেন কেন? অতএব তিনি 
যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত ঈশ্বর সর্বববিধ 
পাপ-ক্রেশ-ছুঃখ-শোকারদি রহিত এবং সচ্চিদানন্দম্বরূপ। যদি ত্বীষটানগণ 
ঈশ্বরকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন, কিংবা এখনও করেন তাহা হইলে তীহাদের 
মানব জন্ম সার্থক হইত ॥ ১২॥ 

১৩। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় 
ত্রিশ হাত হইবে । তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদ্দিগকে সঙ্গে লইয়া সেই 
জাহাজে প্রবেশ করিবে । আর সমস্ত জীবজন্তর মধ্য হইতে স্ত্রীপুরুষের যোড়া 
যোড়। লইয়। তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে তোমার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ 

করাইবে, সর্ববঙ্জাতীয় পক্ষী ও সর্ববজাতীয় % পশু ও সর্ববজ্াতীয় ভূচর সরীন্থপের 
যোড়! ঘোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিবট প্রবেশ করিবে । আর তোমার ও 

তাহার্দের আহারার্ধে সর্বপ্রকার খান্ভ সামগ্রী আনিয়। নিজের নিকটে সথক্ধ 

করিবে । ভাহাতে নোয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সেইরূপ সকল কর্ম 

করিলেন। তো প* আৎ ১৫।১৮,১৯২০।২১২২॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, যিনি এমন বিজ্ভবানবিরুদ্ধ অসম্ভব কথ। বলেন, কোন 

বিদ্বান কি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে পারেন? তাদৃশ দের্ধ্য, প্রস্থ ও 
উচ্চতাধুক্ত নৌকায় কি হস্তী, হস্তিনী, উদ্ব, উদ্বী প্রভৃতি কোটি কোটি 
জন্ত নোয়ার এবং এ সকলের ও সমস্ত পরিবারের খান্ভ ও পানীয় সামগ্রী 

প্রভৃতির সমানেশ হইতে পারে ? অতএব এই পুস্তক মনুষ্যকৃত এবং ইহার 
লেখকগণ বিদ্বান ছিলেন না ॥ ১৩ ॥ 

১৪। পরে নোয়া সদাপ্রভূর উদ্দেশো বেদী নিন্দমাণ করিলেন এবং 

লর্বব একার পনিত্র পশুর ও সর্বপ্রকার পনিত্র পক্গীর মধ্যে কতকগুলিকে লইয়া 

বেদীর উপরে হোম করিলেন। তাহাতে সদ্দাপ্রভূ তাহার সৌরত আত্মাণ 
করিলেন আর মনে করিলেন, আমি মনুষ্যের জন্ত ভূমিকে আর অভিশাপ 
দিন না), কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনের ভাবন। ছুষ্ট। সব জীবঙ্কে 

ংহার করিয়াছি তেমন আর কখনও প্রাশিগণকে সংহার করিব না”। 

ভৌত পর্ন ৮। আত ২০। ২১। 

( সণীক্ষক )--বেদীনিন্মাণ এবং হোমানুষ্ঠানের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হইতেছে 
০ লা 

৬ চতুষ্পদ ভন্। 
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যে, এ সকল স্দে হইতে বাইবেলে গৃহীত হইয়াছে । পরমেশ্বরের কি নাসিকাও 
আছে যে, তিনি স্থগন্ধ আত্রাণ করিলেন? খ্রীষ্ানদিগের এই ঈশ্বর কি 
মনুষ্্ের স্টায় অল্পজ্ঞ নহেন ? তিনি কখনও অভিশ!প দেন, কখনও অনুতাপ করেন, 
কখনও বলেন যে, আর অভিশাপ দিবেন না, তিনি পুর্বে অভিশাপ 
দিয়াছিলেন, পরে আবার দিবেন, তিনি পুর্বে সকলকে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন, এখন বলিতেছেন যে, আর কখনও বিনাশ করিনেনে না! 
এ সকল বালকের কার্য, ঈশ্বরের কাধ্য নহে, এমন কি কোন শিক্ষিত 
লোকেরও কাধ্য নহে; কারণ যিনি শিক্ষিত, তাহার বাকা এবং প্রতিজ্ঞ: 
অটল ॥ ১৪ ॥ 

১৫। পরে ঈশ্বর নোয়াকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্বাদ করিলেন 
এবং তাহাদ্দিগকে বলিলেন--প্রত্যেক গমনশীল জীবিত প্রাণী তোমাদের খাগ্ঠ 

হইবে; আমি হরিণ বর্ণ তরকারীর ন্যায়, সে সকল ভোমাদিগকে দিলাম । কিন্তু 

কেবল মাংস খাইও, আত্মা অর্থাৎ রক্ত পঠিত মাংস ভোজন করিও না॥ 

তৌত পর্ব ৯। আত ১1৩18 ॥ 

( লশীক্গক )--একের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপরকে আনন্দ দান করায় 

গ্রীষট'নরিগ্রে ঈশ্বর কি নির্দয় নহেন? যে মাতাপিতা এক সন্তানকে নিহত 

করাইয়া অর সন্তানকে খাওয়ানঃ তাহারা কি পাপী হন ন।% ইগাও 

তদ্রুপ। সকল প্রাণীই ঈশ্বরের নিট পুত্রহুল্া। কিন্তু খ্রীষ্টানদ্রিগের ঈগ্ব 
সেইরূপ নেন; তাই তিনি কসাইয়ের শ্তায় কাধা করিয়। থাকেন। এই ভাবে 

তিনিই সকণপ মনুষ্যকে হিংসক করিয়াছেন । ন্ৃতরাং নির্দয় হওয়ায় খ্রী্টানদের 

ঈশ্বর পাপী নহুন কেন? ১৫॥ 

১৬। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। আর তাহার! 

পরস্পর কহিল,_-আাইস, শামরা আপনাদের নিমিত্ত এক নগর ও গগণস্পশী 

এক উচ্চগুহ নিশ্বীণ করিয়! আপনাদের নাম বিখাত করি, সমস্ত ভূমগুলে ফেন 

আমর ছিম্প ভিন্ঈ না হই। পরে অ।দমের সন্তানের যে নগর ও উচ্চগৃহ নিশ্াণ 

করিতেছিল, তাহ দেখিতে সদাপ্রভৃ নামিয় আসিলেন। আর সদাগ্রভূ 

কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে একই ও এক ভাষাভাষী । এখন এইরূপ 

কন্মে তাহারা প্রবৃত্ত হইল যে ইহার পরে যাহা৷ কিছু করিতে সন্কল্প করিবে, তাহ 

হইতে নিবারত হইবে ন।। আইস, আমর] নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের 

ভাষায় গোলমাল জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্যের ভাষা বুবিতে না পারে। 

৬৯ 
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আর সদাপ্রড় তথ! হইতে সমস্ত ভূমগুলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, 

এবং তাহার! নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌত পণ ১১। আ ১। ৪-৮॥ 
( সমীক্ষক )--বখন সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথ। প্রচলিত 

ছিল, তখন বোধ হয় মনুস্তের! অত্যন্ত আনন্দে থাকিত। কিন্তু উপায় কি? 
খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সকলের ভাষায় গোলমাল করিয়া সর্বনাশ করিয়াছেন। 

তজ্ঘগ্ক তিনি অত্যন্ত অপরাধী। বাস্তবিক ইহ! কি শয়তানের কার্য অপেক্ষাও 

আর্ধকতর ঘৃণিত নহে? এতদ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, ্রীষ্টানদিগের 
ঈশ্বর সেনাই পর্বত প্রভৃতি স্থানে বান করিতিন। তিনি কখনও জীবের 

উন্নতি কামনা! করিতেন না। এসকল অজ্ঞানের কথা, ঈশ্বরের নহে ; আগ 

এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে ॥ ১৬। 
১৭। তিনি তখন আপন স্ত্রী সারীকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, 

তুমি দেখিতে সুন্দরী; এই কারণ শিশ্রীরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন 
তুমি আমার স্ত্রী এই বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত 

রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার তখিনী; যেম 
তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্চ আমার প্রাণ বাঁচে ॥ 

তৌ* পণ ১২। আ ১১। ১২। ১৩। 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! গ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের একজন বিখ্যাত 
পয়গম্বর এব্রাহাম মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কু$ম্ম করিতেন। ভাল, ধাহাদদের 

পর়গন্গর এইরূপ, তাহারা কিরূপে বিজ্ঞান এবং কল্যাণের পথ প্রাপ্ত হইতে 

পারেন ? ১৭॥ 

১৮। ঈশ্বর এব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমি ও তোমার বংশধরের৷ আমার 

নিয়ম পালন করিবে; তুমি ও তোমার তাবাবংশ পুরুষানু ক্রমে তাহ। পালন 

করিবে। তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমর যে নিয়ম 
তোমরা পালন করিবে, তাহ! এই, তোমার্দের প্রত্যেক পুরুষের খতনা 
হইবে। তোমরা আপন মাপন লিঙ্গাগ্রচন্দ ছেদন করিবে, তাহাই তোমাদের 

সহিত আমার নিয়মের চিত হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র 

সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্ছেদ এবং যাহারা তোমার বংশীয় নয়, এমন 

পরজাতীয়দের মধ্যে যাহার৷ তোমাদের গৃহে জাত কিংবা মূলাদ্বারা ত্রণিত তাহাদেরও 
ত্বক্ছেদ অব কর্তব্য। আর তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম চিরকাল 

বি্ধমান থাকিবে । কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্দ ছেদন হইবে না এমন 
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অচ্ছিযত্বক আপন লোকদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, কারণ সে আমার নিয়ম 

ভঙ্গ করিয়াছে। তো পর্বব ১৭। আৎ ৯-১৪॥ 
সমীক্ষক--এখন দেখুন! ঈশ্বরের একটি বিরুদ্ধ আজ্ঞা । ত্বকৃছেদন 

ঈশ্বরের অভিগ্রেত হইলে, স্ষ্টির প্রারস্তে তিনি উহা নিশ্্াণই করিতেন 
না। চক্ষুর উপরিস্থিত চর্দ্ের ম্যায় কোমল স্থানের রক্ষণই সেই চ্ম- 

নিশ্মীণের উদ্দেশ্টা। সেই গগ্ত স্থান অত্যন্ত কোমল) তছুপরি চন্দ ন! 

থাকিলে, কোন কীটের দংশনে, কিংবা সামান্য কোনরূপ আঘাতে নিশেষ 

কষ্ট হইতে পারে এবং মৃূত্রহ্যাগান্তে বস্ত্রে কিঞ্চিত মূত্র না লাগিতে পারে ; 

এই নিমিত্ত উত্ত চন্ম কর্তন করা উচিত নহে। কিন্তু গ্রীষ্ঠানগণ আজকাল 

এই আদেশ পালন করেন না কেন? এই আদেশ ত সর্বকালের জঙ্চ। 

ইছা পালন না| করিলে, ঈশার সাক্ষ্য, ব্যবস্থা! পুস্তকের একবিন্দুও মিথ্যা 

নহে” মিথ্যা হইল। গ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না ॥ ১৮ ॥ 

১৯। পরে কথোপকথন শেষ করিয়। ঈশ্বর এব্রাহামের নিকট হইতে 

উদ্ধে গমন কপ্পিলেন। তো পর্বব ১৭ আন ২২॥ 

সমীক্ষক-_এতদ্দবার সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য কিংব। পক্ষীসদৃশ 

ছিলেন। কিনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ব হইতে উপরে যাতায়াত করিতেন। 

তিনি একজন যাহৃকরের শ্সায় প্রতীয়মান হইতেছেন ॥ ১৯ ॥ 

২০। পরে সদ্দাপ্রভু মমরের বনের নিকটে তীহাকে দর্শন দিলেন। 

তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তান্ুথারে বসিয়াছিলেন, চক্ষু তুলিয়! 
দৃষ্টি করিলেন আর দেখিলেন তিনটি পুরুষ সম্মুখে দগ্ডায়মান। দেখিনামাত্র 
তিনি তান্দুত্ধার হইতে তীহাদের নিকট দৌড়িয়! গিয়াও ভূমিতে প্রণিপাত 

করিয়া কহিলেন-_হে প্রভে। ! বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের 

পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনার এই দাসের নিকট হইতে চলিয়া! যাইবেন না । 

বিনয় হরি কিঞ্িৎ জল আনাইয়া দেই, আপনার! পা ধুইয়া এই বৃক্ষতলে 

বিশ্রাম করুন। কিছু খান্ত আনিয়া দেই তাহা দ্বার আপ্যায়িত হউন। 

পন পথে অগ্রসর হইবেন, কেননা ইহারই নিমিত্ত আপন দাসের নিকট 

আসিয়াছেন। তখন তীহারা কছিলেন, যাহা বলিলে, তাহহি কর। তাহাতে 

এক্রাহাম সন্ধর তাম্বুতে সারের নিকট গিয়া কহিলেন, শীপ্ব তিন মণ উত্তম 

ময়দা লইয়। ছানিয়া ফুল্ক প্রস্তুত কর। পরে এত্রাহাম সত্বর বাথানে 

গিয়া উৎকৃষ্ট কৌমল এক গোৌব্তস লইয়া। ভূত্যকে দিল। নে তাহা শীত পাক 
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করিল। তখন ঠিনি মাখন, হৃগ্ধ ও গোবতসের পন্ক মাংস লইয়া তাহাদের সম্মুখে 

দিলেন, তাহাদের নিকটে বুক্ষতলে ঈড়াইলেন ও তাহারা ভোজন করিলেন। 
তৌ০ পর্ব ১৮। আ ১--৮॥ 

( লমীক্ষক )--ভজ্র মছোদয়গণ দেখুন! ধাহাদের ঈশ্বর 'গাবতস ভক্ষণ 
করেন, তাহার উপাঁসকগণ গত গোব্স এবং অন্যান পশু ছাড়িবে কেন! 

যাহার, কিকিনসাত্র দয়া নাই এবং যিনি মাংসের জন্য লালায়িত, সে কি কখনও 

হিংসক মনুষ্য ব্যতীত ২ ঈশ্বর হইতে পারে? ঈশ্বরের সহিত দুই জন কে কে 

ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ বন্য মনুস্তদিগের একটি মণ্ডলী ছিল, তন্মধ্যে 
প্রধান বাক্তির নাম বাইবেলে “ঈশ্বর” রাখ। হইয়াছে । এই সকল কারণে 

জ্ঞানিগণ খ্রীষ্টানদিগের এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়। বিশ্বাস করিতে পারেন 
ন' এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না ॥ ২০॥ 

২১। তখন সঙ্দাপ্রভু এক্রাহামকে কহিলেন, সারা কেন এই বলিয় 

হাসিল যে, আমি কি সতাই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ী! শেষ কর্ম কি 

সদ! প্রভুর অসাধা ? তোৎ পণ ১৮। আত ১৩। ১৪ ॥ 
( সমীক্ষক )-_শ্রী্টানদিগের ঈশ্বরের লীল। দেখুন! তিনি বালক বা 

স্লীলোকের ন্যায় উত্ন্ত হন এনং টিউক্কারী দেন! ! 
২১। এমন সময়ে জদাপ্রভ্ আপনার নিকট হইতে সদৃমমূরার 

উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করিয়। সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল, 

নগরবাসী সকল লোক ৪ সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তু উচ্ছন্ন করিলেন ॥ 
তৌ০ উৎপ* পণ ১৯। আত ২৪। ২৫ ॥ 

সমীক্ষক )--বাঁইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দেখুন! শিশুদের প্রতিও 

অণুমাত্র দয়া হইল ন1। তাঁতারা সকলেই কি অপরাধী ছিল যে, তিনি ভূমি 
পিপধ্যস্ত করিয়া! সকলকে একসঙ্গে চাপিয়া মারিলেন ? যে ঈশ্বর এইরূপ চ্যায়, 

দয়া এবং বিপেকনিরুদ্ধ কাধ্য করেন, তাহার উপাসকগণও সেরূপ করিনেন 

না কেন? ২২ ॥ 
২৩। আইস, আমরা পিহাকে জ্রাক্ষারস পান কর।ইয়া তাহার সহিত 

শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব । তাহাতে তাহারা দেই রাত্রিতে 

নিজেদের পিতাকে জ্্রাক্ষারর পান করাইল। পরে তাহার জ্যেষ্ঠ। কন্ঠা 
পির সহিত শয়ন করিচ্ে গেল। আর পরদিন জোষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, 
আমর! অগ্ঠ রাভ্রিতেও দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাহার 
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সহিত শয়ন কর। এইরূপে লোটের ছুই কম্তাই নিজেদের পিতা হইতে 
গর্ভবতী হইল ॥ তৌৎ উৎপ* পর্বব ১৯ আত ৩২-৩৬। 

( সমাক্ষক )--দখুন! মগ্তপানজনিত মন্ততা বশতঃ কম্তা ও পিহাও কুকর্ম্ম 
হইতে বিরত হয় না, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল লোক সেই জঘন্য মছ্চাপান করে, 

তাহাদের কুকশ্মের কি পারাপার আছে? অহএব মদ্ঘপানের নাম করা 
সতপুরুষদদিগের উচিত নহে ॥ ২৩ ॥ 

২৪। পরে সদাপ্রভু আপন বাক্]ানুসারে সারার সহিত দে“ করিলেন ; 

সদাপ্রভু যাহ! বলয়াছিলেন, সারার প্রতি স্ডাঠাই করিলেন। আর সারা 
গর্ভবতী হইলেন ॥ তৌত উতপৎ পর্ব ২১। আঁ ১1২ । 

( সমীক্ষক )--এখন চিন্ত। করিয়া দেখুন! দর্শন দান করিয়া গর্ভবতী 

কর। কিন্ধূপ কার্নণা হইল! পরমেশ্বর ও সারা ব্যতীত গর্ভস্থাপনের কোন তৃতীয় 
কারণ দৃষ্ট হয় কি? ম্থতরাং জানা গেল যে, লারা পরমেশ্বর কর্তৃক গর্ভবতী 

হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ 

২৫। পরে এত্রাহাম প্রতীষে উঠিয়া রুটা ও জলপুর্ণ কুজা লইয়া হাজিরার 
ক্কন্ধে দিয়! ছেলেকেও সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সে এক 

ঝোপের নীচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল, আর তাহার সম্মুখ বসিয়া 
উচ্চৈংম্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন ॥ 
তৌ* উত্পৎ পর্ব ২১। আৎ ১৪-১৭ ॥ 

( সমীক্ষক )-_হ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীল! দেখুন! তিনি প্রথমে সারার 

প্রতি পক্ষপাত করিয়া হাজিরাকে সে স্থান হইতে বহিষ্ধত করিলেন। পরে 

হাক্ষরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ঈশ্বর বালকের রোদন শুনিতে 

পাইলেন! কি আশ্চর্য! ঈশ্বরের হয়ত ভুল হইয়া থাকিবে যে, বালকই 
রোদন করিতেছে! ভাল, এসকল কি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা 
হইতে পারে? সাধারণ ব্যক্তির কথার উপযোগী কয়েকটি সত্য বাতীত এই 
পুস্তকের অঙ্গবিশিষ্ট সমস্ত কথাই অসার ॥ ২৫॥ 

২৬। এই সকল ঘটনার পরে ঈর্বর এক্রাহামের পরীক্ষ। করিলেন ৷ তিনি 

তাঁহাকে কহিলেন, হে এত্রাহাম! তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিশীয় 

পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্তাককে আন। যজ্ঞে আহুতির 

জন্য প্রদান কর। সে ন্বীয় পুত্র ইস্হাককে বাঁধিয়া বেদীতে কান্ঠের উপরে 
রাখিলেন। পরে এত্রাহাম হাত বাড়াইয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে 
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ছুরী গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাহাকে 
ডাকিয়া; রুহিলেন্, *এত্রাহাম ! এব্রাহাম! পুত্রের প্রতি হাত বাড়াইও না, 

উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম তুমি ঈশ্বরকে 
ভয় কর॥ তৌৎ উত্পৎ পর্ব ২২। আত ১২৯-১২ ॥ 

(সমীক্ষক )-এখন স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, বাইবেলের ঈশ্বর অন্পঙ্, 
সর্ববজ্জ নহেন। একব্রাহাম নির্বোধ না হইলে এমন কাধ্যই বা করিবেন কেন? 

বাইবেলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে সপ্রন্ঞত1 দ্বারা এব্রাহামের ভাবী শ্রন্ধাকেও 

জানিতে পারিতেন। স্থতরাং শ্রীষটানদিগের. ঈশ্বর যে সর্ববজ্ঞ হেন, তাহ! 
স্থুনিশ্চিত। ২৬॥ ও রা . 

২৭। আপনি আপনার শবকে আমার্দের কবর স্থানের মধ্যে আপনার 
অভীষ্ট কবরে রাখুন । তোঁৎ উতপ* পণ ২৩। আত ৬॥ 

( সমীক্ষক )--শব সমাহিত করিলে সংসারের বিশেষ অপকার হয়; 

কারণ, শব পচিলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় রোগ ছড়াইয়! পড়ে। (প্রশ্ন )-__দেখ 

আমরা যাহাদ্িগকে ভালবামি, তাহাদিগকে দাহ করা বাঞ্রনীয় নছে। সমাহিত 

করা যেন শোয়াইয়া রাখা, স্থুতরাং সমাহিত করাই শ্রেয়। (উত্তর )-_-যদ্দি 
স্বৃত প্রিজনকে ভালবাস, তাহা! হইলে তাহাকে গৃহে রাখ না কেন? 
সমাহিত করিবার প্রয়োজন কি? যে জীবায্মাকে ভালবাসিতে, সে ত 

চলিয়া গিয়াছে । এখন পচ হুর্গন্ধময় মৃত্তিকার প্রতি কিসের ভালবাসা? 

যদি ভালই বাপ, তবে স্বৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখ কেন? কেহ যদি 
কাহ্াকেও বলে, “তোমাকে মাটিতে পুতিয়। রাখিব,” তাহ শুনিয়। সে শ্রীত 

হয় না। তাহার শরীর, মুখ এবং চক্ষুর উপর বালি, প্রস্তর, ই্টক এবং 

চুণ নিক্ষেপ করা এনং বক্ষের উপর প্রস্তর রাখা কিরূপ প্রীতির কাধ্য ? 
শবকে বাকের মধ্যে ব্রাখিয়। পুতিয়া রাখিলে অধিক হুর্গন্ধ নির্গত হওয়ায় 

বায়ু দূষিত এবং তজ্জন্য দারুণ রোগোতপত্তি হয়। তত্যতীত এক একটি শবের 
জন্য ন্যুনকল্লে ছয় হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত বিস্তৃত ভূমি আবশ্মক। এ হিসাবে 
শত সহত্র লক্ষ অথবা! কোটি মনুষ্যের অস্থা বু পরিমাণ ভূমি বৃথা অবরুদ্ধ 
থাকে! সেই ভূমি কৃষিক্ষেত্র উদ্ভান অথবা বাসস্থানের উপযুক্ত থাকে না। 
এই নিমিত্ত পুতিয়! রাখা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবস্থাঁ। জলে নিক্ষেপ করা 

তদপেক্ষা কম দুষশীয়; কারণ জলজন্তগণ শবকে তত্ক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া! ভক্ষণ করে। কিন্তু প্ললের ভিতরে যে অস্থি ও মল পড়িয়! 
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থাকে, এ সকল পচা জগতের ছু'খের কারণ হইয়া থাকে। শবৰকে 
অরণ্যে নিক্ষেপ করা অপেক্ষাকৃত কম অনিষীজনক। কারণ মাংসভক্ষক 
পশুপক্ষিগণ উহাকে তত্ক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। তথাপি 
শবের অস্থি, মজ্জা এবং মল পচিয়! যতই হুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, ততই ইহ! 

জগতের অনিষ্ট কারক হয়। সুতরাং দ্বাহ করাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । 
তদ্বারা সমস্ত পদার্থ অণু হইয়। উড়িয়া গিয়। বায়ুর সহিত মিলিত হয়। 

(প্রশ্ন )-দাহ করিলেও হুগন্ধ উৎপন্ন হয়। (উত্তর)--বিধিবিরুদ্ধ 
প্রণালীতে দাহ করিলে কিঞ্ দুর্গন্ধ উত্পন্ন হয় বটে, কিন্তু সমাহিত করিলে 

অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। বিধিপুর্বক দ্রাহব্যবস্থার কথা বেদে এইরূপ লিখিত 

আছে £--শবের হাতের তিন হাত গভীর, সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত এবং পাচ 

হাত দীর্ঘ গর্ভ খনন করিয়া উচ্ভার মধো অবশ্তরণ করতঃ অষ্টাদশ অন্গুলী উচ্চ 
একটি বেদী খনন করিবে। ন্মনকল্লে আধ মণ ইচ্ছা হইলে ত্দপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ চন্দন কার্ট, এবং অগ্চরূ, তগর কর্ূূর এবং পলাশ প্রস্ৃতি 
কাষ্ঠের সহিত বেদীর উপর একত্র করিয়া তদুপরি শব স্থাপন করিবে। 
পুনরায় শবের উপর উচিত পরিমাণ কাষ্ঠ রাখিবে, যেন বেদির মুখ 
হইছে এক বিঘত খালি থাকে । পরে ন্দৌতে অগ্নি সংযোগ করিয়া শবের 

ওজনের সমপরিমাণ ঘৃত, প্রতি সের ঘ্বুত এক রতি কন্ত,রী এবং এক মাস 

কেশর নিক্ষেপ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে । এইরূপে দাহ করিলে 

কিঞিম্মাত্র ছূর্গন্ধ হয় না। ইহাকেই অন্ত্যেষ্টি, নরমেধ অথবা! পুরুষমেধ যজ্ঞ বলে। 
দ্রিজ্ঞজ পক্ষেও চিতায় অর্ধ মণের কম ঘ্বৃত নিক্ষেপ করা উচিত নহে। ভিক্ষা 

করিয়াই হউক, জ্ঞাতি বন্ধুরাই দিক, কিংবা! রাজার সাহায্যে হউক এই পরিমাণ 

দ্বৃত সংগ্রহ করিতেই হইবে । এই '্রাণলীতে দাহ করিবে। স্বভাদি কোনরূপে 

সংগৃহীত না হইলেও সমাহিত করা অপেঞ্গ! কেবল মাত্র কাষ্ঠদ্বাঃ৷ শবদাহ 
করাও শ্রেয়ঃ। কারণ এক বিশ্বা (২০ বিঘত) স্থানে কিংবা একটি 

মাত্র বেদীতে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব দাহ করা যাইতে পারে। শব 
সমাহিত করিলে ভুমি যেমন বিকৃত হয়, দাহ করিলে সেরূপ হয় না। তত্বযতীত 

কবর দেখিলে ভয়েরও সঞ্চার হুইয় থাকে। অতএব সমাহিত ইত্যার্দি 

কর! সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥ ২৭ ॥ 

২৮। আমার কর্তা এব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য । তিনি আমার 
কর্তাকে দয়া ও সত্য ব্যবহার রহিত করেন নাই; স্দাপ্রভু আমাকে ও আমার 
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কর্তার জ্ঞাতিদের বাটাতে পথ প্রদর্শন করিয়া আগে আগে আদিলেন ॥ 
তৌৎ উত্পণ পর্ব ২৪। আত ২৭। 

সমীক্ষক-তিনি কি কেবল একব্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন? ঈশ্বরও কি 

আজকালকার ভৃত্য এবং পথপ্রদর্শকদিগের ম্যায় অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া 

পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? তাহা হইলে আজকাল তিনি পথ প্রদর্শন 

এবং মনুষ্যের সহিত কথোপকথন বরেন না কেন? অতএব এসকল 

কখনও ঈশ্বরের কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের বিষয় হইতে পারে না? কিন্ত 

এসকল বন্ মনুষ্যের কথা ॥ ২৮ ॥ 

২৯। ইনম্মাইলের সন্তানদের নাম এই-ইম্মাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীত 

ও কীদার, অনূবিএল ভিবসন, মিশমা, দমা, মস্লা, হদর, তৈমা, ইটুর, নাফীশ 

ও কিদমা” । তৌত উতপৎ পর্বব ২৫ আত ১৩-১৫॥ 

সমীক্ষক-_-এই ইস্মাইল এক্রাহামের ওরসে তাহার দাসী হাজিরার 

গর্ভজাত । ২৯॥ 

৩০। তোমার পিতা যেরূপ ভালবাসেন, তজ্প সন্ধা খান্ভ আমি 

প্রস্তুত করিয়া দিই) পরে ভুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া যাও 

তিনি তাহ! ভোজন করুন; যেন তিনি মৃত্যুর পুর্বে তোমাকে মাশীর্ববাদদ করেন। 

আর রিবিক ঘরে মাপনার কাছে স্েষ্ঠ পুত্র এযৌর নে মে মনোহর বস্ত্র ছিল 

তাহা লইল আর এ হুই ছাগবসের চর্ম লইয়! তাহার হস্তে ও গপ্দেশের 

নিলেোম স্থানে জড়াইয়! দিল। যাঁকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি 

আপনার জোষ্ঠ পুত্র এযৌ; আপনি আমাকে যাহ! আজ্ঞা করিয়াছিলেন, 

তাহা করয়াছি। বিনয় করি আপনি উঠি বপিয়া আমার আনীত ম্বগমাংস 

হই,ভ ভোজন করুন যেন আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্বাদ করে॥ তোৎ 
উৎ৪* পর্ব ২৭। আ০ ৯।১০।১৫।১৬।.৯॥ 

সমীক্ষক-_দেখুন! ইনি ছিল কপটভ্ার সাগায্যে পিতার আশীর্বাদ লইয়া 

সিদ্ধপুকূষ এবং পরে পয়গম্বর সাজিতেছেন ! ইহা কি আাশ্চর্য্যের বিষয় নছে ? 

যখন এতাদুশ লোক খ্রীষ্টানদিগের অগ্রণী, তখন তাহাদের ধর্মে কি কম 

গোলমাল থাকিবে ? ৩০ ॥ 

৩১। পরে য়াকোব প্রত্যষে বালিশের নিমিত্ত যে প্রন্তর রাখিয়াছিলেন 
তাহ। লইয়া স্তন্তরূপে স্থাপন করিলেন, তাহার উপর তৈল ঢালিয়' 

সেই শ্থানের নাম বৈতয়েন ( ঈশ্বরের গৃহ ) রাখিলেন। রাকোব 
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মানত করিলেন এই যে প্রস্তর আমি স্তন্তরূপে স্থমপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বর 
গুহ হইবে ॥ তৌৎ উৎ্পণ পর্বৰ ১৮ । আত ১৮।১৯/২২। 

সমীক্ষক-_-বন্য মনুষ্যপদিগের কাধ্য দেখুন ! ইহারা প্রস্তর পুজা করে এবং 
অপরকেও তাহাতে প্রবন্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে “বয়তলমুকদ্দস” বলে। 
এই প্রস্তরখণ্ডই কি ঈশ্বরের গৃহ? তিনি কি ইহার মধ্যেই বাঁদ করিতেন ? 
বাহবা ! থ্রীষ্টানগণ ! কি বলিব তোমরাই হত ঘোরতর পোস্তলিক ॥ ৩১ ॥ 

৩২। আর ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা 

শুনিলেন ও তাহাকে গর্ভমুক্ত করিলেন। তন তাহার গর্ভ হইতে তিনি পুত্র 

প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপফশ হরণ করিয়াছেন ॥ তেঁৎ 
উত্পণ পর্বব ৩০। আট ২২।২৩॥ 

সমীক্ষক-বাহবা ! শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কত বড় ডাক্তার! তিনি কোন 
অস্্পাতি ও ওষধের সাহাঁযো নারীর গর্ভাশখ উম্মোচন করিলেন £ এসকল 

আহঙ্ানান্ধকার ব্য ঠীঁত আর কিছুই নহে ॥৩২॥ 

৩৩। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্রযোগে আরামী লাবনকের নিকটে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে কহিলেন-__সাঁবধান ! যাঁকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। 
এখন পিত্রালয়ে যাইবার আকাওঙক্ষায় শ্লানব্দন হওয়াতে তুমি যাত্রা! করিলে 
বটে কিন্ত আমার দেনভাপিগ্ে কেন চুরি করিলে? তৌৎ উতপৎ পর্ব 
৩১ । আ০ ২৪।৩০॥ 

সমীক্ষক--ইহ1.একটি উদ্দাহরণ মাত্র টিখিলাম। বাইবেলে লিখিত আছে যে 

ঈশ্বর স্হত্র ব্যক্তিকে এগ্ে স্বয়ং দর্শন দিয়াছেন এবং পানতোজন বার্তালাপ ও 
গমনাগমন ইত্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আছেন কিনা কে জানে? 

এখন ত স্বপ্নে কিংবা জাগরণে কাহারও ঈশ্বর দর্শন ঘটে না। যাহা হউক 

জানা গেল যে বস মনুষোর! প্রস্তরাদি নিন্মিত মূর্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজা 
করিত। শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও প্রস্তরকে ভ্বেবতা মনে করিতেন ? নতুবা দেবতাদিগের 
অপহরণ কিরূপে সম্ভপর হইতে পাবে £ ৩৩॥ 

৩৪। আর ষাকোর মাপন পথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরের দুতগণ তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন। তখন যাকোবতাহাদ্দিগকে দেখিয়া কহিলেন, ইহারা 

ঈশ্বরের সেনাদল। তৌ০ উত্পণ পর্বব ৩২। আ* ১২॥ 

(ষমীক্ষক )-_খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যে মনুষ্য, এখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
রহিল না। কারণ, তাহার সেনীও আছে। তাহ! হইলে তীহার নিকট 

৭৬ 
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অস্বশত্রও আছে এবং তিনি যে কোন স্থানের উপর আক্রমণ করিয়। যুদ্ধও 

করিয়া থাকেন নতুবা! সেন! রাখিবার প্রয়োজন কি? ৩৪॥ 

৩৫। আর যাঁকোব তথায় একাকী রহিলেন এবং এক পুরুষ প্রভাত 
পর্য্যস্ত তাহার সহিত মন্লযুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন 
ন1 দেখিয়া, তিনি যাকোবের জঙ্ঘার মধ্যে আঘাত করিলেন। স্তাহার সহিত 
এইরূপ মন্লযুদ্ধ নরাতে যাঁকোবের উরুফলক স্থানচুত হইল। পরে সেই 
পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা! প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, 

আপনি আমাকে আশীর্ববাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িন না। পুনশ্চ ভিনি 

কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, কোন । তিন কহিলেন, 

তুমি যাকোব নামে আর আধ্যাত হইবে ন'ঃ কিন্তু ইত্রায়েল নামে আখ্যাত 

হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত বুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। 

তখন যাকুব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার 

নাম কি বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? 

পরে তথায় যাকোবকে আমীর্নবাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের 

নাম ফুয়েল রাখিলেন; খেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে এরত্যক্ষ 

দ্বেখিলাম এবং আমার প্রাণ বাঁচিল। পরে তিনি ফনুয়েল পার হইলে 

সুয্যের জ্যোতি তাহার উপরে পাঠত হইল। আর তিন্সি উল্ল লইয়া! খোড়াইতে 

লাগিলেন। এই কারণ ইক্রায়েলের সন্তানেরা মগ্তাপি ফলকের উপরিস্থ উরু- 

সন্ধির শিরা ভোজন করে না, কারণ হিনি যাকোবের উরুসন্ধির শির। স্পশ 

করিয়াছিলেন ॥ তৌৎ উত্পণ পর্ব। আত ২৪.২৫।২৬২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২ ॥ 

( সমীক্ষক )--খ্বীষ্টানদিখের ঈশ্বর যোদ্ধা! বলিয়াই কৃপা করিয়া সারা এবং 

রাখেল কে পুত্রানের কূপ করিয়াছিলেন। তাল, এমন ঈশ্বর কি প্রকৃত ঈশ্বর 

হইতে পারেন ? সেই ঈশ্বরের আরও লীলা খেল] দেখুন ! কেহ নাম জিজ্ঞাসা 

করিলে, তাহাকে কি নাম বলা উচিত নহে? ঈশ্বপ্প যাকোবের নাড়ী অপশ্ত 

করায় সে পরাজিত হইল। কিন্তু ঈর্খর যদ্দি ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে 

তাহার উরুস্থলের নাড়ীকে আরোগ্যও করিয়। দিতেন। এইরূপে ঈশ্বর- 

তক্তির জন যাকোবের শ্যায় অন্তান্ত ভক্তদিগকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বর 

শরীরধারী না হইলে তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাহার সহিত মন্লযুক্ধ 

ইত্যার্দি কিরূপে সন্ভবপর হইতে পারে? স্থুতরাং এ সকল কেবল বালকোচিত 

ব্যাপার ॥ ৩৫॥ 
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৩৬। কিন্তু যিহুদাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ছষ্ট হওয়াতে 
সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ব্িহ্দ1! ওনানকে কহিল, 
তুমি আপন ভাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহাকে বিবাহ করিয়। 
নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। কিন্তু এ বংশ নিজের হইবে না 
ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃঙ্লায়ার কাছে কাছে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ 
উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাঁত করিল। ত্তীহার লেই 
কাধ্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন ॥ তৌ* 
উৎপণ পর্বব ৩৮। আত ৭-১০ ॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন ! ইহা কি মনুষ্কের না ঈশ্বরের কার্য্য ? তাহার 

সহিত ত নীযোগ হইল, তবে ঈশ্বর তাহাকে বধ করিলেন কেন? তাহার 
বুদ্ধি নির্মল করিয়া দিলেন মা! কেন? এতদ্বারা নিশ্চিতরূপে ইহাঁও জানা 

গেল যে, পুর্ববকঠঁলে নিয়োগ প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল ॥ ৩৬॥ 

প্রাচীন বাইবেলের অন্তর্গত ঘাত্র। পুস্তক । 
৩৭। মুসা বড় হইলে একদিন দেখিলেন, মিশ্ত্রী তাহার ভ্রাতৃগণের 

মধ্যে ইত্রীয়কে মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া! কাঁহাকেও 

দেখিতে না পাইয়া এ মিশ্্ররকে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। 
পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, দেখিন্দেন ছুইজন ইত্রাণী পরম্পর 

বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী বক্জিকে কহিলেন, তোমার প্রতিবেশীকে 

কেন মারিতেছ? সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তী করিয়া 

আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেমন সেই ম্িশ্রীকে 

বধ করিয়াছ, ভদ্রপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহ? তখন মুসা ভীত 

হইয়া! পলাইয়। গেলেন। তৌৎ যা পণ ২। আ ১১-১৫॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! যে মূসা বাইবেলের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা এবং 
আচ।ধা, তাহার চরিত্রে ক্রোধাদি দ্বপ্ণ বর্তমান। তিনি ভক্ষর এবং নর- 

হস্তার ন্যায় রাজদণ্ড এড়াইতে চাহিতেছেন। যেহেতু তিনি সত্যগোপন 
করিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যা বলিতেও অভ্যন্ত। মুসার স্তায় একজন 

লোক ঈশ্বর দর্শন করিয়া পয়গম্বর এবং ইহুদ্দী প্রভৃতি মতের প্রবর্তক হইলেন। 

তাহাতে বুঝ! যায় যে, মুখ হইতে আরস্ত করিয়া গ্রীষ্টানদিগের যাবতীয় 
পূর্বপুরুষ সকলেই বন্য অবস্থায় ছিলেন ; কেহুই বিদ্বান ছিলেন না ১৩৭ | 
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৩৮। ফঞ্চ* তোমরা এক একটি মেষশ্বাবক বাছির করিয়। লও, নিস্তার 
পব্বয়ি বলি হনন কর। আর এক এসোব লইয়া ডাবরস্থিত রক্তে 
ডুবাইয়া দ্বারের কপালীতে ছুই দ্দিকে ডাবরস্থিত রক্তের কিঞ্চিত ছাপ 
লাগাইয়া দ্রিবে, এবং প্রভাত পধ্যস্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইবে 

না। কেননা সদাপ্রভু মিশ্রীয়দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদ্দের নিকট 
দিয়! গমঞ্জা করিবেন, তাহাতে দ্বারের উপরের দিকে কপালীতে ও দ্বারের দুই দ্বিকে 

সেই রক্ত দেখিলে সদ্বাপ্রভূ সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে 

সংহারকর্তীকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না ॥ তৌৎ যা পর্র্ব* ২। 

আত ২১২২২৩॥ 

( সমীক্ষক )০৮-ভাল, ইহ1 ইন্দ্রজালের ন্তায় দেখাইতেছে! এমন ঈশ্বর 

কি কখনও সর্বজ্ঞ হইতে পারেন? তিনি রক্তেত্প চিহ্ন না দেখিয়া ইক্রায়েল- 

শীয়দিগের বাসভবন চিনিতে পারেন না। ইহা ত ক্ষুদ্রবুদ্ধির লক্ষণ! 

স্বতর]ং জানা যাইতেছে যে, এ সকল কোন বন্ত মনুষ্যবর্তক লিখিত 

হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ 

৩৯। পরে অদ্ধরাত্রের এই ঘটন! হইল, সদাপ্রভু দিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের 
প্রথমজাত সন্তান হইতে আরন্ত করিয়। মিসর দেশশ্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তান, 
কারাগুহ বন্দীর প্রথমজাত সন্তান মিসরদেশস্থ প্রথমজাত সন্তানকে ও 

পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকেও বিনাশ করিলেন। তাহাতে ফরৌণ, তাহার 

দ্রাপগণ এবং সমস্ত মিশরীয় রাত্রিতে উঠিল এবং মিশরে মহাক্রন্দন 
উঠিল; কেনন! যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না॥ তো য়াণ পর্বব 
১২। আত ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

(সমীক্ষক )--বাহন।! গ্রীষ্ঠটানদিগের ঈশ্বর নির্দয় হইয়। দন্যর 

ন্যায় বিনা অপরাধে আবালবুদ্ধ নিত সকলকে, এমন কি পশুগুলিকে পর্্যস্ত 

হত্যা করিলেন! তাহার কি কিছুমাত্র য়া হইল না! মিশরে অতিশয় 

ক্রন্দন সন্বেও গ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠ*রতা দুরীভূত ছইল ন1। 
ঈশ্বরের কথ। দূরে থাকুক, একজন সাধারণ লোকও এমন কাধ্য করিতে 
পারে না। তবে ইহাতে আশ্চধ্যের কিছুই নাই; কেননা লিখিত আছে, 

“মাংসাহারিণঃ কুতে। দয়া” । গ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মাংসাহারী, তাহার দয়ায় 

কি প্রয়োজন 1 ৩৯ ॥ 

৪০। “সদাগ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়। যুদ্ধ করিবেন। ইআ্রাফেলের 
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সম্তানদ্রিগকে অগ্রসর হইতে বল। আর তুমি আপন যন্ডি তুলিয়া সমুক্ের উপরে 
হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্্রকে হই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানের সমুদ্র 

মধ্যে শুদ্ষপথ ধরিয়! চলিয়া যাইবে ॥ তো য়া পর্ব ১৪ । আ ১৪।১৫1১৬। 
€ সমীক্ষক )-_কেন মহাশয়? উশ্বর ত পুর্বেবে মেষপালের পশ্চাতে 

মেষপালকের ন্যায় ইআ্ায়েলবংশীয়দিগের অনুকরণ করিতেন। কে জানে এখন 
তিনি কোথায় অন্তহিত হইলেন? নতুবা তিনি সমুদ্রের মধ্য দিয়া চত্ু্দিকে 
রেলপথ প্ররস্তত করিয়। দ্িতেন। তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত; 

জলযান প্রভৃতি নিন্মাণের জন্ত পরিশ্রম করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কি? 

তিনি এখন কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? বাইনেলের ঈশ্বর মূসার সহিত এইরূপ 
অনেক অসম্ভব লীল1-খেল। করিয়াছেন। স্থৃতরাং জান। বাইতেছে মেঃ যেমন 

্রীটানদিগের ঈশ্বর, তাহার সেবক এবং তেমনি তাহার রচিত পুস্তক। এমন 
পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে দুরে থাকে, সেই শ্রেয়; ॥ ৪০ ॥ 

৪১। কেনন। আমি তোমার ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ সর্কবশক্তিমান। আমি পিতৃগণের 

অপরাধের প্রতিফল লগ্তানদিগের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে ছে 

করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পধ্যন্ত বর্ভতাই। তৌৎ য়া পণ 
২০। আণ ৫॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, ইহা! কিরূপ ন্যায়বিচার যে, পিতার অপরাধের জন্য 
সম্তানদিগকে চারি পুরুষ পধ্যন্ত দণ্ড দেওয়া! যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়? 

সপিত্তার কুসম্তান এবং মসগুপিতার ম্তসন্তান কি হয় না? তাহা হইলে 

চতুর্থ পুরুষ পধ্যস্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া! যাইতে পারে? পঞ্চম পুরুষের পরে 

কেহ হুষ্ট হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে না। বিনা অপরাধে কাহাকেও 

দণ্ড দেওয়া অন্যায় ॥ ৪১॥ 
৪২। তুমি বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিয়া স্মরণ করিও। ছয় দিন শ্রম 

করিও, আপনার সমস্ত কাধ্া করিও; কিন্তু সপ্তমদিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর 

উদ্দেশে বিশ্রাম দিন। সদধাপ্রভু বিশ্রামদ্দিনকে আশীর্বাদ করিলেন ॥ তৌ* য়াৎ 
পণ ২০। আট০ ৮১১1 

(লমীক্ষক )-কেবল রবিবারদিনই কি গবিত্র? অবশিষ্ট ছয়দিন কি 

অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়। সপ্তম দিবসে 

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি রবিবারকে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্ত 
সোমবার প্রভূতি ছয়টি দিনকে কি করিলেন? বোধ হয় অভিশাপ দিয়া 
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থাকিবেন। কোন বিদ্বান এমন কাধ্য করিতে পারেন না; ঈশ্বরের পক্ষে 

ইহা কর! কিরূপে সম্ভবপর ? রর্বিপারের কি গুণ এবং সোমবার প্রভৃতির 

কি দোষ যে, ঈশ্বর রবিবারকে পবিত্র ঘোষণা! করিলেন এবং বর দিলেন, কিন্তু 

অপর দিনগুলিকে অপবিত্র ঘোঁষণ করিলেন ? ৪২ ॥ 

৪৩। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার 

প্রতিবেশীর গৃহে লৌভ করিও নাঃ প্রতিবাসী ভ্ত্রীতে, তাহার দ্রাসে, দাসীতে, 
কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্ততেই লৌভ করিও 

না। তৌ০ য়, পণ ২০। আন ১৬১৭। 

সমীক্ষকপ্প্বাহবা ! এই জনই ত যেমন ক্ষুধার্ত অন্নের দিকে এবং 

তৃষ্ণার্ত জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, দেইরূপ খ্রীষ্টানগণও বিদেশীয়দিগের ধন-সম্পত্তির 
জন্য লাল(য়ত হইয়। থাকে । ইহা কেবল স্বার্থপর এবং পক্ষপাতীর কাধ্য। 

বোধ হয় ্রী্টীনদিগের ঈশ্বরও তক্রপ। যর্দি বল হয়, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই 

প্রতিবাসী মনে করি, তাহ। হইলে মনুষ্য ব্যতীত অপর কাহার স্ত্রী ও দাসী আছে 

যে তাহাকে প্রতিবানী মনে কর! যাইবে না? অতএব, এসকল স্বার্থপরের কথা, 

ঈশ্বরের নহে ॥ ৪৩ ॥ 

৪৪1 এখন (িশুদিগের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং 

পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এমন সমস্ত স্ত্রীপোককেই বধ কর; কিন্তু যে 
বালিকার নিজে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে নিজেদের জন্য 

জীবিত রাখ ॥ তো গণনা পর্ব ৩১।আ ১৭1১৮ ॥ 

সমীক্ষক--বাছবা ! তোমাদের পয়গম্বর মুসা এবং ঈশ্বর ধন্য! তাহার! 

নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং পশ্বাদ্িকেও হত্য। করিতে কুন্তিত হন না। এতদ্বারা 

নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, মুস। ইন্দ্রিয়াপক্ত ছিলেন; নতুবা তিনি যে সকল 

কন্যার পুরুষ-সংসর্গ হয় নাই, তাহাদিগকে নিজের জন্য আনয়ন করিতে এমন 
নির্দয় এবং লম্পটোচিত আদেশ দিবেন কেন? 8৪ ॥ 

৪৫। কেহ যর্দি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে যে, তাহার ম্ৃতুযু হয়, 

তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে । আর যদ্দি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্ট! 

ন৷ পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যেস্থানে সে 

পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব ॥ তে যা* 
পত ২১। সৎ ১২।:৩ ॥। 

সমীগক-_ঈশ্বরের এহ কাধ্য ম্যায়সঙ্গত হখুল মুসা যখন এক ব্যক্তিক 
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হত্যা করিয়া পুতিয়া রাখিয়া! পলায়ন করিলেন, তখন ঈশ্বর তীহাঁকে 
দণ্ড দিলেন না কেন? যদি বল! হয় যে, ঈশ্বর উক্ত ব্যক্তিকে বধের 

জন্য মুসার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহ! হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতী। 

কারণ রাষ্রবিধি অনুসারে মুসার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইতে 
দিলেন ন1 ॥ ৪৫ ॥ 

৪৬। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থে বৃুষদিগকে বলিদান করিল। 
তখন মুসা তাহার তর্ধেক রক্ত লইয়া থালে রাখিলেন এবং অধ্ত্েক 
রক্ত বেধীর উপরে গ্রক্ষেপ করিলেন। পরে মুনা সেই রক্ত লইয়! 
লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, 

যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সমন্ধে স্থির করিয়াছেন। 
আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন, তুমি পর্বতে আমার নিকটে উঠিয়। 
আলিয়া এইস্থানে থাক, তাহাতে আমি ছৃইপান। গুস্তর ফলক এবং 

আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আঙ্ঞ। তোমাকে দিব ॥ তৌৎ থা পৎ ২৪। 
আন ৫৬৮১২ ॥ 

সমীক্ষক-_ দ্রেখুন! এ সকল বন্য মন্ববার কাঁধ্য কি না? পরমেশ্বর 

বুষবলি গ্রহণ এনং বেদীর উপর রুধির সিঞ্চন করেন; ইহ কিরূপ বর্বরতা ও 

অসভ্যতা | খ্রীষ্টীনদের ঈশ্বর যখন বুষের বলিদান গ্রহণ করেন তখন তাহার 

ভক্তগণ ধেনুবলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদর পুর্ণ করিবেন না বেন? তীহারা 

জগতের অনিষ্টই বা করিবেন না কেন? বাইবেল এরূপ জঘন্ত ব্যাপারে 
পরিপূর্ণ। বাইবেলের কুসংস্কার বশতঃ খ্রীষ্টানগণ বেদের বিরুদ্ধেও এই সকল 
দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু, বেদে এসকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও 

নাই। ইহাও জান! যাইতেছে বে গ্রষ্টানদিগের ঈশ্বর একজন পার্বত্য লোক 

ছিলেন। তিনি পর্বতে বাস করিতেন এবং মসী, লেখনী ও কাগজ প্রস্তুত 

করিতে জানিতেন না। এ-সকল সামগ্রীর অভাবে তিনি প্রস্তর ফলকে 

লিখিতেন। বগ্ মনুষোরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিত ॥ ৪৬ ॥ 

৪৭। আারও কহিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পাইবে না, কেননা 
মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। সদা গুভু কহিলেন, দেখ আমার 
নিকটে এক স্থান আছে; তুমি এ টালার উপরে ধড়াইবে। তাহাতে তোমার 
নিকট দিয়া আমার বীর যাগ্রার সময়ে আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটালে 

রাখিব ও আমার গমনের শেষ পর্যস্ত করতল দিয়া তোমাকে মাচ্ছন্ন করিব? 
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প্ররে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদূভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু 
আমার মুখের দর্শন পাওয়া! যাইবে না॥। তৌ*ৎ যা প* ৩৩। আত 

২৩০২৩ ॥ 

সমীক্ষক--এখন দেখুন, ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের ম্যায় দেহধারী। 
তিনি মুপার সহিত কিরূপ ছল-চাতুরী করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর হইয়! পড়িয়াছেন! 
যাহার কেবল পশ্চান্তাগ দেখা ধণয়, কিন্তু আকৃতি দেখা যায় না, তাহাকে হস্তত্বারা 

ঢাকাও যায় না। যখন ঈশ্বর মৃসাকে হস্তদ্বার1] ঢাকিলেন, তখন কি মুসা 
তাহার হস্তের আকৃতি দেখিতে পাইলেন না? ৪৭॥ 

প্রাচীন বাইবেলের লয় ব্যবস্থার পুস্তক ॥ 

৪৮। পরে সদ্বাপ্রতু মুসাকে ডাকিয়া মণ্ডলীর তাম্বু হইতে এই কথা 
কহিলেন, তুমি ইত্ায়েলের সম্ভানদ্রিগকে এই কথা বল, তোমাদের কেহ 

যদি সদ প্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ 
বৃষ গাভী কিম্বা মেষপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক।” তে 
লয় ব্যবস্থার পুস্তক ॥ পর্ব ১। আৎ ১২ ॥ 

সমীক্ষক--এখন ভাবিয়া দ্রেখুন! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর গাতী এবং বৃষ 
প্রভৃতি বলিরপে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য বলিদানের উপদেশও দিয়া 

থাকেন। তাহা হইলে ঈশ্বর গবাদি পণুর রক্তপিপান্থ এবং মাংসলোলুপ 

কিনা? সুতরাং তাহাকে অহিংসক এনং ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না, কেননা 

তিনি একজন মাংসাহারী এবং কপটাচারী মনুষ্য সদৃশ ॥ ৪৮ ॥ 
৪৯। পরেসে সদাগ্রভুর সম্মুখে সেই বৃষকে হনন করিবে ও হারুণের 

পুত্র যাজক তাহার রক্ত নিকটে আনিবে এবং যজ্ঞবেদীর চারিদিকে মণ্ডলী 
তান্ুর দ্বারসমীপে স্থিত বেদীর উপরে সেই রক্ত চারি দিকে প্রক্ষেপ করিবে । 
আর সে এ হোমবলির চণ্মা খুলিয়া তাহাকে খণ্ড খঠ করিবে । পরে 
হারুণ যাজকের পুত্রগণ নেদ্ীর উপরে অগ্নি রাখিনে ও অগ্নির উপর কাষ্ঠ 
সাজাইনে। আর হারুণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদীর উপরিস্থ অগ্নির ও 

কাষ্টের উপর তাহার খণ্ড সকল এবং মস্তক ও মেদ রাখিবে। পরে াঁজক বেদীর 
উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; ইভা হোমবলি, সদাপ্রভূর উদ্দেশে সৌরভার্থক 
অগ্নির উপহার ॥ তৌত লৎ পর্বব ১। আঁৎ ৫৬।৭1৮৯ ॥ 
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সমীক্ষক-_-একটু চিন্তা করিয়া দেখুন! পরমেশ্বরের ভক্ত তাহার সম্ুখে 
বুষহত্যা করিবে এবং অপরের ত্বারা হত্যা করাইবে ; ভক্ত চারিদিকে রধির 

সিঞ্চন করিবে, অগ্পিতে হোম করিবে এবং পরমেশ্বর সুগন্ধ আগ্রাণ করিবেন! 
কসাইদিগের গৃহে যাহা হইয়া থাকে, এ সকল কি তদপেক্ষা কোন অংশে 

কম? এই নিমিত্ত বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং যে ঈশ্বর বন্য মনুষ্কের 
সায় কাধ্য করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন ন। ॥ ৪৯ ॥ 

৫০। আর সদাগ্রভু মুসাকে কহিলেন, অভিবিক্ত যাজক যদি সাধারণ 
মনুষ্যের হ্যায় পাপ করে, তনে সে স্বকৃত পাপের জন্য সদীপ্রভূর উদ্দেশে 
নির্দোষ এক গোবগুন পাপনাশক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে ॥ লৈৎ বাৎ 
পণ ৪। আত ১:৩।৪॥ 

( সমীক্ষক )-এখন, পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিনতত কিরূপ দেখুন ! 
কেহ পাপ করিবার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য গবাদি প্রয়েেজনীয় পশুকে হত্যা 

করিবে, আর হয়ং ঈশ্বর হত্যা করাইবেন! ধন্য শ্রীষ্ঠানগণ ! যিনি এই 

সকল কার্ধযা করেন, আপনারা তীহাকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং 
তাহার নিকট মুক্তি প্রভৃতিও আশ! করেন ॥ ৫০ ॥ 

৫১। আর যদ্দি কোন মধ্যক্ষ পাপ করে, তবে আপনার উপহার 

স্বরূপ এক নির্দোষ পুংছাগ আনিবে। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন 
করিবে; ইহ পাপার্থক বলিদান ॥ তৌত লৈ পণ ৪। আন ২২।২৩।২৪॥ 

( সমীক্ষক )--বাহবা! তাহা হইলে শ্রীই্!ন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিচারপাতি 

এনং সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে ভয় পাইবেন কেন? তাহারা ব্বয়ং 

যথেষ্ট পাপ করিবেন, পক্সে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গাভী, বাছুর এবং ছাগাদি 
হত্য। করিবেন ! এই জঙ্কই ত খ্রীষ্টানের কোন পশু বা পক্ষীর হত্যায় শঙ্কিত হয় 

না। শুনুন, খ্রীষ্টানগণ! এখন এই বন্থা মত পরিত্যাগ করিয়া ম্থসভ্য 

ধণ্মুময় নেদমত গ্রহণ করুন; তাহাত্েই কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥ 

৫২। আর সে যদ্দি মেষ মানিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজ কৃতপাপের জঙ্থ ছুইটি 

ঘুঘু কিংবা দুইটি কপোত শাবককে এই দোব মোচনের বলিগ্বরূপ সদা প্রভুর নিকট 
আনিবে। যাজক তাহার গল। মুচড়াইবে, কিন্তু ছি*ডিয়া ফেলিবে না। এইরূপে 

যাজক তাহার কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিন্ত করিবে, তাহার পাঁপের ক্ষম। 

হইবে। আর সে যদি দুইটি ঘুঘু কিন্বা ছুইটি কপোত শাবক আনিতে অসমর্থ 
হয়, তবে ভাহার কৃতপাপের জন্য তাহার উপহার স্বরূপ এক সেরের দশ।ংশ সুজি 

৭১ 
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পাপার্থ বলিরূপে আনিবে। & তাহার উপরে তৈল দিবে না। তাহাতে তাহার 
পাপের ক্ষমা হইবে ॥ তৌৎ লৈ* পণ ৫। আ০ ৭1৮ ১০। ১১1 ১২। ১৩।॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! বোধ হয়, খ্রীষ্টান(দগের মধ্যে ধনী কিংবা 
দ্বরিস্র কেছই পাপ করিতে ভীত হন ন।;) কারণ তাহাদের ঈশ্বর পাঁপের 

প্রায়শ্চিত্ত সহঞ্গ করিয়। রাখিয়াছেন! শ্রীষ্টানদিগের রাইবেলে একটি অস্ভুত 
কথা আছে, তাহা এই যে, বিন। কষ্টে পাপের দ্বারাই পাপখগুন হইয়া থাকে; 
অর্থাত প্রথমতঃ পাপ করা হইল, অতঃপর জীবহিংসা করিয়। অত্যন্ত আনন্দের 

সহিত মাংস খাইল এবং মনে করা হইল যে, পাপখগুন হইয়। গিয়াছে । গল। 

মুচড়ান হইলে সম্ভবতঃ কপোতশাবক বহুক্ষণ ধরিয়া ধড়ফড় করিতে থাকে; 
তথাপি কিন্তু শ্রীষ্টানদের মনে দয়ার উঞ্জ্রেক হয় না। হইবে কেন? তীহাদের 

ঈশ্বর যে তাহাদিগকে হিংসা করিবার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন সকল পাপেরই 
এইরূপ প্রায়শ্চিন্ত আছে, তাহা হইলে ঈশার প্রতি বিশ্বাসদ্বার পাপমোচনের 

আড়ম্বর করা হয় কেন 11৫২ ॥ 

৫৩। আর যদি কেহ কাহারও হোমবলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক 

তাহার উতুকৃষ্টা হোমবলির চম্ম পাইবে এবং তন্দুরে, কটাহে কিন্বা 
ভর্জরণপাত্রে যত পৰ্ক ভক্ষ্য নৈবেছ্ড থাকে, সে সকল উতসর্গকারী যাজকের হইবে ॥ 

তৌ* লৈ পর্ব ৭। আ* ৮।৯॥ 
সমীক্ষক- আমরা জানিষ্ঠান ষে এদেশেই দেবভক্ত এবং মন্দিরস্থ পুঞজারি- 

দিগের মধ্যে বিচিত্র “পোপলীলা” আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি ্রীষ্টান(দপের 

রি এবং তাহার ডিক গালা তদ্দপেক্ষা সহত্রগ্ডণ অধিক। 

্ জবা গোবৎস, মেষ, ছাঁগশাবক, কপোত এবং আটা পর্যন্ত গ্রহণের ব্যবস্থ! 

করিয়াছেন, তিনি ধন্ত | আশ্চ্য্যর বিষয় এই যে, কপোতশাবকের গলা মুচড়াইয়া 

লওয়া হইত অর্থাৎ কর্তন করিবার পরিশ্রমও করিতে হইত না। এতন্ত্বারা অন্থমান 
করা যাইতে পারে ষে, বন্ মন্গস্ত্িগের মধ্যে একজন বিশেষ চতুর হিল। সে পর্বতের 

উপর বাপ করিত এবং নিভ্বেকে ঈশ্বর রলিরা ঘোষণা! করিত। অজ্ঞ বন মনুষ্তের! 
তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়! মানিয়া লইল্লে, সে কৌশলে খর্বতের উপরেই পশ্ড পক্ষী এবং 

অন্নাদি আনয়ন করাইয়৷ আপন্দ ভোগ করিত। ফেরিস্ত/গণ তাছার দূতের কাধ) 
করিতেন ! সদাঁশয় ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুনঃ কোথায় বাইবেলের গোবৎসঃ মেষ ছাগ 
শাবক, কপোন্ত এবং ডাল আটা ভতক্ষণকারী ঈশ্বর, আর কো্ধায় সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, 

জন্মরহছিত, শিরা ক।র; সর্ববর্শক্তিমান এবং ন্ায়কারী ইত্যাদি সদ্গুণান্বিত বেদোক্ত ঈশ্বর । 
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কেনন! চর্দ্ের মূল্য এবং ভোজ্য সামগ্রী পাইলে বোধ হয় থ্ীষ্টানগণ অত্যন্ত আমোদ 
প্রমোদ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। ভাল, নিজের এক পুত্রকে 
হত্যা করাইয়৷ অস্ত পুত্রকে তাহার মাংস ভক্ষণ করান কি কোন মম্ুস্তের 
পক্ষে সম্ভব ? মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীন ঈশ্বরের সন্তানতুল্য। 
হ্বৃতরাং তিনি কখনও এমন কাধ্য করিতে পারেন না। অতএব বাইবেল 

ঈশ্বরকৃত নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর এবং তীহার প্রতি যাহার! বিশ্বাসপরায়ণ 
তাহারাও কখনও ধর্ম হইতে পারে না । লয়ব্যবস্থা প্রভৃতি পুন্ভক এসকল 
বিষয়ে পরিপুর্ণ। কত আর উল্লেখ করা যাইবে ? ৫৩॥ 

গণন। পুর্তক ॥ 

৫৪। আর সেই গার্দভী দেখিল, সদা প্রভুর দূত কোমমুক্ত খড়গহস্তে পথের 
মধ্যে ধ্রাড়াইয়া আছেন। তখন গর্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল, 
তাহাতে বিলিয়ম গর্দভীকে পথে মানিবার জন্য লাঠীদ্বার প্রহার করিল। তখন 
সদা প্রভু গ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার 
কি করিলাম যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে? তৌৎ গণ 
পৎ ২২। আত ২৩। ২৮॥ 

সমীক্ষক- পুর্বে গর্্দভ পর্যাস্তও ঈশ্বরের দুতদিগকে দেখিতে পাইত। কিন্তু 
আজ কাল বিশপ এবং পাত্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট কেহই ঈশ্বর 
কিংবা তীহার দৃর্তদিগকে দেখিতে পান না। তবে কি এখন শ্রীষ্টানদিগের 
ঈশ্বর এবং তাহার দূতগণ নাই ? থাকিলে কি তীহারা গভীর নিজ্রায় অভিভূত 

অথবা পীড়িত আছেন, না অপর কোন ভূমগুলে প্রস্থান করিয়াছেন ? তাহারা কি 
অন্থ কোন কার্যে নিযুক্ত আছেন, গ্রীন্টানপিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন 
না মরিয়। গিয়াছেন ? বাস্তবিক তাহাদের যে কি হইয়াছে তাহা জান! 

যায় না। তবে যেহেতু তাহারা এখন নাই এবং দৃষ্টিগোচরও হন না, 
অতএব অনুমান হইতেছে ধে তাহারা পূর্বেবও ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচরও 
হইতেন না। এসকল কেরল মনঃকল্লিত ওপগ্ভাসিক কাহিনী মাত্র ॥ ৫৪ ॥ 

সেমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক । 
৫৫1 বিস্তুসেই রাত্রিতে সদাপ্রুভূর এই বাকা নাথনের নিকটে উপস্থিত 

হইল-_ তুমি যাও, আমার দ্বাস দায়ুদকে বল যে সম্দাপ্রভুএই কথা কহেন। তুমি কি 

ামূর বাসের অন্য গৃহ নির্মাণ করিবে ? ইআয়েলের সম্তানগণকে মিসর হইতে 



৫৫৬ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অগ্ঠ পর্যান্ত আমি ত কোন গুহে বাস 
করি নাই, কেবল তান্থুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি ॥ তৌৎ 

সেমুয়েল ২য় পুৎ। পণ ৭। আত 81৫1৬ 

সমীক্ষক---এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীষ্টানদিগের উশ্বর 
মনুষ্যের হ্যায় দেহধারী। যিনি অনুযোগ দ্বিতেছেন “আমি বহু পরিশ্রম এবং 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি । এখন য়দি দাউদ গুহ নির্খাণ করিয়। দেয়, 
তবে তম্মধ্যে বিশ্রাম করিব” । এমন ঈশ্বর গ্াবং পুস্তক বিশ্বাস করিতে কি 

ধ্ীষ্টানদিগের লজ্জ! হয় না? কিন্তু উপায় কি? যখন হতভাগ্যগণ একবার 

আবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে, তখন বহির্গত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন ॥৫৫। 

রাজাদিগের পুস্তক ॥ 

৫৬। উনবিংশতি বর্ষের পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দ্রিনে বাবুলের রাজা 

নুধখুদনজরের রাজ্যে বাবুলের রাঞ্জার দাস নবুমর অদ্দন নামক প্রধান সেনাপতি 

যীরূশালেমে আসিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির, রাঞ্জভবন, ষীরুশালেমের সব 

গৃহ ও সব বৃহৎ অট্রালিকা। জ্বালাইয়া দিলেন আর সেই রক্ষক সেনাপতির 

অনুগামী কসদীয় সমন্ত সৈন্য যীরুশালেমের চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 
ফ্রেলিল ॥ তৌ০ র1০ পণ ২৫। আ ৮।৯। ১০॥ 

সমীক্ষক-্উপায় কি বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বিশ্রামার্থ 

দায়ুদের দ্বারা এক গৃহ নিম্মাণ করাইয়৷ ভম্মধ্যে ম্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন 

কিন্তু নবুসর অন্দান দেই গৃহ নষ্ট করিলে ঈশ্বর এবং তীহার দুহসেনা কিছুই 
করিতে পারেন নাই! পুর্বে শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মহাযোদ্ধা এবং দিথিজয়ী 
ছিলেন। তখন শ্রাহার গৃহ ভগ্র এবং দ্ধ হওয়। সন্বেও তিনি নিশ্চে্ 
রহিলেন কেন? তাহার দুঙগণ কোথায় পলায়ন করিলেন জান! যায় ন|। 

এই পময়ে কেহ কোন কাধ্যে আপিল না। ঈর্বরের পরাক্রমও যে কোথায় 

উধাও হইল তাহাও জানা যায় না। যদি শেষোক্ত ঘটনা! সত্য হয় তবে পূর্বেবাক্ত 
বিজয়বার্ত। সমস্তই নিরর্ক। ঈর্বর মিশরদেশের শিশুদিগকে হত্যা 

করিয়াই শোধ্য বীর্যের পরিচয় শেষ করিয়াছিলেন? এখন তিনি শুরবীরদদিগের 
সম্মুখে নিচ্চেই হইয়। রহিলেন কেন? সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর নিন্দা 
এবং অকীন্তিভার্জন ! এইরূপ সহত্র সহত্র সার গল্পে পুস্তকটি পরিপুর্ণ ॥ ৫৬। 



অয়োদশ লমুল্লাষ ৫৫৭ 

ধর্মসঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ। 

সাময়িক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রথম পুগ্তক। 
৫৭। পরে সদাপ্রভূ ইন্সায়েলের উপরে মড়ক পাঠাইলেন, তাহাঁভে 

ইত্রায়েলের সন্তর সহ লোক মার! পড়িল ॥ কাল দুৎ ২। প* ২১। আৎ১৪ ॥ 
সমীক্ষক---এখন ইস্রায়েলবং্ীয় শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলাখেলা] দেখুন! 

যে ইক্ায়েলবংশীয়দিগকে তিনি বনু বার বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহাঁদের 
কল্যাণার্থ তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিলেন, এখন হঠাত তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া মহামারী প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দারা সত্তর সহতআ্ লোককে বিনাশ 
করিলেন ! এ বিষয়ে জনৈক কবি সত্যই বলিয়াছেন £-- 

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তৃষ্টো৷ রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯ ॥ 

যে ব্যক্তি ক্ষণে প্রলন্ন এং ক্ষণে অপ্রসন্ন হয়, অর্থাৎ এই মুহুর্তে প্রসন্ন কিন্তু 

পরমুহুর্েই অপ্রসন্ন হয় তাহার প্রসন্নতাও ভীতিজনক। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের 

লীলাখেলা এইরূপ ॥ ৫৭ ॥ 

এঁম়ুবের পুস্তক ॥ 

৫৮। আর একদিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার 

জন্য উপস্থিত হইলে ভীহাদ্দের মধ্যে শয়তানও সদদাঞ্রভূর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইবার জন্য উপস্থিত হইল। স্দীপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা 

হইতে আসিলে ? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, আমি পৃথিনী 
পর্যটন ও তথায় ইতস্তুতঃ ভ্রমণ করিয়া আমিলাম। সন্ধাপ্রভূ শয়তানকে 

কহিলেন, আমার দাস এযুবকে কি তুমি পৰীক্ষা করিয়াছ? কেননা 
তাহার তুল্য পিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভীক ও কুক্রিয়াত্াগী লোক পৃথিবীতে 
কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছে, যদ্দিও তুমি 

অকারণে তাহাকে বিনই করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। শয়তান সধা- 

প্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, লোক চন্মের জদ্ত চর্্য আর প্রাণের জন্য 

সর্ববন্থ দিবে । কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিষ্তার করিয়া তাহার অস্থি ও 

ংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাগ্জলি দিবে। 

স্ধাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার 

প্রাপটি থাকিতে দিও। পরে শয়তান সদা প্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয! 



৫৫৮ সত্যার্ঘ-প্রকাশঃ 

এুবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া ছুষ্ট স্ফোটক জগ্মাইল॥ জবুর্ৎ 
এুব* পু প* ২। আত ১।২।৩।৪।৫।৬। ৭। 

( সমীক্ষক )-_্বীষ্টানদিগের ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখুন! শয়তান তাহারই সম্মুখে 
তাহার ভক্তকে নির্যাতন করিতেছে? কিন্ত তিনি শয়তানকে দণ্ড দিতে বা ভক্তকে 
রক্ষা! করিতে পারিতেছেন না এবং তাহার কোন দুতও শয়তানের বিরুদ্ধে 
দ্গডায়মান হইতে সাহস করিতেছেন না! শয়তান একাই সকলকে সম্তস্ত 
করিয়। রাখিয়াছে ! ্ রী্'নদিগের ঈশ্বর সর্ববজ্ঞও নহেন। সর্বজ্ঞ হইলে তিনি 
শয়তান ত্বারা এযুনের পরীক্ষা করাইবেন কেন ? ৫৮ 

উপদেশ পুস্তক ॥ 
৫৯। এবং আমার হায় নান প্রকার প্রজ্ঞায় ও বুদ্ধিতে পারদ 

হইয়াছে । আমি প্রজ্ঞ! জানিতে এনং ক্ষিগ্রতা ও *অত্ভকানত। জানিতে মনো- 

যোগ করিলাম । আমি জানিলাম যে, তাহাও মনের ঝঞ্চাট মাত্র । কেননা 

প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয় এবং যে জানের বৃদ্ধি করেঃ সে 

ব্যথার বৃদ্ধি করে ॥ জণ উৎ পণ ১। আন ১৬1১৭।১৮ ॥ 

( সমীক্ষক )-এখন দেখুন ! জ্ঞান এবং বুদ্ধি পধ্যায়বাচক ; এই ছুইটি শব্খকে 
পৃথক এবং জ্জঞানবৃদ্ধিকে ছুঃখ ও শোকের কারণ মনে করা, অজ্ঞান 

ব্যতীত মপর কাহার পক্ষে সম্ভব ? অতএন এই বাইবেল ঈশ্বররচিত হওয়া 

দুরে থাকুক বিদ্বানৃদের রচিতও নহে। ৫৯॥ 

প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে এই ঘংকিঞ্*ৎ লিখিত হইল । মভঃপর মি প্রভৃতি 
রচিত নব্য বাইবেল সম্বন্ধে কিপি লিখিত হইতেছে। খ্রীষ্টানগণ ইহাকে 

বিশেষ প্রমাণ মনে করেন। ইহার নাম “ইঞ্জিল” রাখ হইয়াছে ॥ এই পুস্তক 

কিরূপ তাহা! আমর! এখন পরীক্ষা! করিয়! দেখিব। 

মথিরচিত নব্য বাইবেল ॥ 

৬০। ঘীশুত্রীষ্টের জন্ম এইরপে হইয়াছিল। তাহার মাতা মেরী 
যোসেফের প্রতি বাগ্দত্তা হুইলে তাহাদের সহবাসের পুরেবেই জান। গেল, পবিত্র 
আত্মা হইতে তাহার গর্ভ হইয়াছে। প্রভুর এক দূত ন্বপ্পে তাহাকে দর্শন 

দিয়! কহিলেন--যোপেফ, দ্বায়ুদ সন্ভান, তোর স্ত্রী মেরীকে গ্রহণ করিতে 

ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ভে যাহা আছে, তান পবিত্র আত্ম! 

₹ুইতে হইয়াছে ॥ মথিণ ই* পৎ ১। আত ৯৮২০ ॥ 



ভ্রয়োদশ সমুল্লাস ৫৫৯ 

( সমীক্ষক )--এ সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সবপ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথ! বিশ্বাস 

কর। মূর্খ ও বন্য মন্থুস্ের কার্ধা, সভ্য বিদ্বানের কাধ্য নহে। ভাল, কেহ 
কি পরমেশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে ? পরমেশর স্বয়ং তাহার নিয়ম 
পরিবর্তন করিলে, কেহই তাঁহার আদেশ মান্য করিবে না। পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ 

এবং অভ্রাস্ত। এইরূপে ত এঅত্যেক কুমারী গর্ভবতী হইলে বলিতে পারিবে 

যে, সে পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভবতী হুইয়াছে। দে এইরূপ মিথ্যা বলিতে 

পারিবে-প্পরমেস্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমাত্মার 

কৃপায় এই গর্ভ হইয়াছে ।” পুরাণেও এইবূপ ন্ৃধ্যকর্তৃক কুস্তীর গর্ভাধান 
ইত অসম্ভব গল্প রচিত হইয়াছে। নির্ধবোধ এবং শেয়ানা মুর্খ এ সকল 

অলীক্ষ গল্প বিশ্বান করিয়া ভ্রমঞ্জালে পতিত হয়। এ স্থলে এইরূপ ঘটিয়। 

থাকিনে যে, মেরী কোন এপুকষের সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি 
অথবা! অপর কেহ এই অসম্ভব কাঠিনী প্রচার করিয়া থাকিবে যে, তিনি 

পরমাজ্স। কর্তৃক গভবতী হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥ 

৬১। তখন যীশু, শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্চ, আত্ম! দ্বারা 

বিপিনে নীত হইলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অন।হারে থাকিয়। শেষে 

কষুধিত হইলেপ্নী। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া ভীাহাকে কহিল, তুমি যদ্দি 

ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, ধেন এই পাথরগুল! রুটি হইয়! যায়।॥ মধিৎ 
ই* পৎ ৪1 আ০ ১। ২।৩॥ 

( সমীক্ষক )-_-এতদ্ারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর 
সর্বজ্ঞ নহেন, নতুবা তিনি স্বয়ং জানিতে পারিতেন। শয়তানের ছার ঈশার 
পরীক্ষা করাইবেন কেন? ভাল, আজকাল কোন গ্রীষ্টানকে ৪০ দিন এবং 
৪০ রাত্রি অনাহারে রাখা হইলে তিনি কি জীবিত থাকিতে পারেন ? 

এতদ্ছারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ঈশ! ঈশ্বরের পুত্র নেন এ ং তাহার 
কোন অলৌকিক শক্তিও ছিল না, নতুবা তিনি শয়তানের সম্মুখে প্রস্তরকে 
রুটিতে পরিণত করিলেন না কেন? নিজেই বা অনাহারে রহিলেন 
কেন? অতএব নিস্ধান্ত এই যে, পরমেশ্গরনিন্মিত প্রস্তরকে কেহই রুটিতে 

পরিণত করিতে পারে না; ঈশ্বলল নিজেও তাহার পুর্বকৃত নিয়ম পরিবর্ধন 

করিতে পারেন না; কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাহার সকল কার্য ভ্রম- 

প্রমাদ রছিত ॥ ৬১॥ 

৬২। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মামার পশ্চাতে আইন। মনুষ্য ধরিতে 
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গপারিবে। আর তখনই তাহার! জাল পরিত্য।গ করিয়া তাহার পশ্চাদৃগামী 
হইলেন ॥ মথি ই« পর্বব ৪। আ০ ১৯২০ ২১॥ 

( সমীক্ষক )-- এতদ্বারা জানা গেল যে, প্রাচীন বাইবেলে দশম আজ্ছায় 

পাপের উল্লেখ আছে, মাতাপিতার সেব। ও সম্মান না করিলে সম্তানদিগের 

আয়ুক্ষয় হইবে। ঈশ! শীহার মাতাপিতার সেব। করেন নাই, অপরকেও 
মাতৃপিতৃসেব৷ হইতে বিরত করিয়াছেন। তাহার ফলে ঈশা দীর্ঘজীবী 
হন নাই। ইহাও জানা গেল যে, ঈশ। জনসাধারণকে জালে আবদ্ধ করিবার 

জন্য মতবিশেষ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি সকলকে 

মণুস্যের হ্যায় তীহার মতজালে আবন্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। স্বয়ং 

ঈশাই যখন এইরূপ ছিলেন, তখন আধধুনিক্ক পান্রীগণ যে জনসাধারণকে 
তাহাদের জালে আবদ্ধ করিবেন, তাহাতে আশ্চ্ধ্য কি? কারণ যেমন অনেক 

বুহণ্ড বৃহ মৎস্য জালে ধরিতে পাঁরিলে ধীবরের যশ এবং উত্তম জীবিকা 
লাভ হয়ু সেইরূপ বহু লোঙকে শ্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেও 

পাত্ীদিগের বিশেষ সম্মান এবং জীনিকালাভ হইয়া থাকে। যে সকল 
লোক সঁরলপ্রকৃতি এবং যাহারা বেদাদ্দি শান্তর অধ্যয়ন ও শ্রবণ করে নাই, 

পান্ত্রীগণ তাহাদিগকে জালনদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে মাতাপিতা 'এ*ং আত্মীয়- 

স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অতএব স্বয়ং পাড্রীদের ভ্রমজাল হইতে 

নিরাপদ থাক! এবং নির্ব্বোধ ভ্রাতুগণকেও নিরাপদে রাখিতে যত্ুবান্ হওয়। 

বিদ্বান আধ্যদিগের কর্তব্য ॥ ৬২ ॥ 

৬৩। পরে বীশু সমুদয় গালীলদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদের 

পভায় উপদেশ দিলেন, রাজ্যের শ্বদম।চার প্রচার করিলেন, বিভিন্ন রোগগ্রন্ত 

রোগী, ছুঃখক্রিষ্ট, ভূতগ্রস্ত স্বগীরোগ গ্রস্ত ও অর্জাঙ্গ রোগীকে তাহার নিকট আনা 
হইয়াছিল । ভিনি লোকদেক্স সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়। ভাল করিলেন ॥ 

মথিণৎ ইন মণ পণ ৪1 আত ২৩।২৪।৯৫॥ 

( সমীক্ষক )--মন্ত্র, পুরশ্চরণ, আশীর্বাদ, বীজ এবং ভক্মের ফৌট। দিয়া 

ভূতবিতাড়ণ ও রোগনিবারণ প্রন্থৃতি পোপলীলা৷ সত্য হুইলে, নব্য বাইবেলের 

ঘটনাগুলিও সহ্য । এই যুক্তি মনুসারে নির্ববোধ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার 
জগ এ সকল নিষয় লেখ! হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ঈশার সহিত পোপ- 

দিগের সাদৃশ্য আছে। যদ্দি গ্রাষ্টানগণ ঈশার বাক্যে বিশ্বাস করেন, তবে তাহারা 
এখানকার দেবদেধীপুজব পৌঁপদ্দিগের বাক্যে বিশ্বাস করেন ন! কেন ? ৬৩॥ 
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৬৪। ধন্য তাহারা! ধাহারা মনে দীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তীহাাদেরই । 

কেননা! আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাঁশ ও পৃথিবী লুপগ্ত 
না হইসে, সে পর্যান্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুগ্ত হুইবে না, 
সমস্ত সফল হইবে । অতএব যে কেহ এই সকল অতি ক্ষুত্র আজ্ঞার মধ্যে 

কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও এলাকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে 

স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে । ই* মথিৎ পণ ৫। আত ৩।৪।১৮।১৯॥ 

( সমীক্ষক )--যদি স্বর্গ একটি মাত্রই থাকে, তাহা! হইলে রাজাও একজন 
মাত্রই থাকা উচিত। যত দ্বীন আছে, তাহারা সকলেই যর্দ স্বর্গে যায়, 

তাহ হইলে স্বর্গে তাহাদের মধ্যে কৰে রাজ! হইবে? এ বিষয় লইয়া তাহার। 

পরস্পর কলহ বিবাদ করিবে, তাহাতে রাজ্যব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। 

দীন শব্দের কাঙ্গাল অর্থ *গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। দীন শব্দের নিরহঙ্কার 

অর্থও সঙ্গত নহে, কারণ দীন এবং নিরহঙ্কার একার্থবোধক নহে। যে ব্যক্তি 

মনে দীন, তাহার সম্ভোষ কখনও হয় না। অতএব এই অর্থও যুক্তিবিরুদ্ধ। 

যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী টলিবে তখন বিধান টলিবে-২এইরূপ অনিত্য 
ব্যবস্থা মনুষ্যের হইতে পারে, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নহে। এইরূপ ভয় 

এনং প্রলোভন প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, যে কেহ এ সকল আদেশ মান্য 

না করিবে সে স্বর্গে সর্বাপেক্ষা নিক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৬৪ ॥ 

৬৫। আমাদের প্রয়োজনীয় খাগ্ আজ আমাদিগকে দাও। তোমরা 

পৃথিবীতে নিজেদের জন্ত ধন সঞ্চয় করিও না॥ ই* মণ পণ ৬। 
আন ১১।১৯॥ 

( সমীক্ষক )--এতচ্ছ্ার৷ জানা যাইতেছে যে, যে সময়ে যীশুর জন্ম হয়, সে 
সময়ে জনসাধারণ বন্যা ও দরিজ্ঞ অবস্থায় ছিল, এবং যীশু নিজেও দরিজ্ঞ 
ছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রতিদিনের রুটির জদ্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিতেন এবং সেইরূপ উপদেশ দিতেন। তাহ। হইলে হ্রীষ্টানগণ ধন সঞ্চয় 

করেন কেন? যীশুর উপদেশ অমান্য না করিয়া পুণ্যসঞ্চয় কর। এবং 

্ীন দরিদ্র হওয়া তাহারের কর্তব্য ॥ ৬৫ ॥ 

৬৬। যাহারা! আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্য 

গ্রবেশ করিবে না ॥ ইৎ মণ পণ ৭। আণ ২১॥ 

( সমীক্ষক )--এখন ভাবিয়া দেখুন ! যদি প্রধান ধর্মযাজক, বিশপ এবং 

ধ্ীষ্টানগণ মনে করেন ষে, যীশু এস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য তাহ! 

প্ 
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হইলে ঈশাকে প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বল! তাহাদের উচিত নহে । এই উপদেশ 
লঙ্ঘন করিলে তাহার! পাপী হইবেন ॥ ৬৬ ॥ 

৬৭। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, তখন আমি তাহাদিগকে 
স্পঙ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অবধর্ম্মচারীরা, 
আমার নিকট হইতে তোমর] দুর হও। ই* মণ পণ ৭। আ ২২২৩॥ 

(সমীক্ষক )- দেখুন! যীশু বন্য মনুষ্বাদের বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য স্বর্গের 

বিচারপতি সাজিতে চাহিতেছেন। কেবল নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত 

করাই উঁহার উদ্দেশ্য ॥ ৬৭ ॥ 

৬৮। আর দেখ, একজন কুষ্ঠ রোগী নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়! 
কহিল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন । 
তখন তিনি হাত বাড়াইয়। তাহাকে স্পর্শ করিলেন ও বলিলেন, আমার ইচ্ছ| 

তুমি শুচি হও; আর তখনই সে কুষ্ঠরোগ হইতে শুচি হইল ॥ ই* মণ পণ ৮। 
আত ২।৩॥ 

( সমীক্ষক )--কেবল নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য এসকল বলা 

হইয়াছে । যদ্দি খ্রীষ্টানগণ এসকল বিদ্যা ও স্্িক্রম বিরুদ্ধ কথা সত্য বলিয়। 
বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে শু ক্রাচাধ্য, ধন্বস্থরি এবং কশ্মুপ প্রভৃতির আখ্যাফিকা 

মিথ্যা বলিনার কারণ কি? পুরাণ এবং মহাভারতে বগিত হইয়াছে যে, 
দেত্যদিগের বহু ম্বৃত্ত সৈগ্তকে পুনজ্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির 

পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পশু এবং মণুসাদ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছিল। 

তাহ। সন্বেও শুক্রাচাধ্য তাহাকে উদরমধ্যে পুনজ্জীবিত করিয়া বহির্গত 

করেন। শুক্রাচার্য্য স্বয়ং নিহত হন) কিন্তু নচ তাহাকে পুনজ্জাঁবিত 

করেন। কশ্টুপ খধি তক্ষক কর্তৃক ভম্মীভূত মন্ুষ/ এবং বৃক্ষকে পুনজ্জাঁবিত 
করেন। ধন্বস্তরি লক্ম লন্দ মৃতকে পুনজ্জীঁবিত, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত 
এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধকে চক্ষুদান ও বধিরকে কর্ণনান করেন । এ সমস্ত ঘটন! মিথা। 

বলিবার কারণ কি? এ সমস্ত মিথ্যা হইলে ঈশার কাধ্য সমূহ মিথ্যা নহে 
কেন? পরের বাকাকে মিথ্যা, কিন্তু নিজের মিধ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা কি 

হঠকারিতা নহে? অতএব অলৌকি_ ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীষ্টানদিগের উক্তি 
হঠকারিতাপুর্ণ.. এবং বালকোচিত ॥ ৬৮॥ 

৬৯। তখন ভূতগ্রস্ত লোকেরা কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় ছর্দাস্ত ছিল যে, এ পথ দিয়া কেহই 
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যাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহার! চেঁচাইয়া বলিল, হে ঈর্বরের পুত্র 

যীশু, আপনার সহিত আমাদের কাজ কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের 

পুর্ব্বেই আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন 1 এইরূপ ভূতের! বিনয় 
করিয়া তাহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়াইবেন, তবে এ শুকরপালে 

পাঠাইয়। দ্িন। তিনি তাহার্দিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও। তখন তাহারা 

বাহির হইয়া সেই শুকরপালে প্রবেশ করিল। আর দেখ, সমুদয় শুকর 

মহাবেগে ঢালু পাড় দিয় দৌড়িয়। গিয়া সমুদ্রে পড়িল ও জলে ডুনিয়া মরিল। 
ই মণ পণ ৮। আ* ২৮। ২৯। ৩০ !৩১। ৩২। ৩৩॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, এ স্থলে একটু চিন্তা করিলেই এ সকল কথা মিথ্যা 
বলিয়! প্রতিপন্ন হইবে। কারণ কোন মৃত ব্যক্তি কখনও কনর হইতে বাহির 

হইয়া আসিতে পারে নাঃ কাহারও নিকট যায় না এবং কাহারও সহিত 

কথোপকথন করে না অজ্ঞ লোকেরাই এ. সকল কথা বলে এবং নিতান্ত 

বন্ঠ লোকেরাই এ সকল. কথা৷ বিশ্বাস করে। শুকরগুলিকে হত্য! করাইয়! 
শুকর পালকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করায় ঈশ! পাপী হইয়া থাকিবেন। গ্রীষ্টান- 

দিগের বিশ্বীস, ঈশা পাপের ক্ষমাকারী এবং তিনি সকলকে পবিভ্রও করেন। 
তবে তিনি ভূতগুলিকে পবিত্র করিতে পারিলেন না কেন? আর তিনি 

শুকরপালকদ্িগের ক্ষতিপূরণ করিলেন না কেন? আধুনিক স্থুশিক্ষিত শ্রীষ্টান 

ইংরাজগণও কি এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাপ করেন? যদি বিশ্বান করেন, 

তবে তাহারাও ভ্রমজালে পতিত রহিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ 

৭০। দেখঃ কয়েকটি লোক তাহার নিকটে এক জন পক্ষাধাতরোগীকে 

আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া! সেই 

পক্ষাঘাতরোগীকে কহিলেন, বশুস, সাহস কর, তোমার পাপের ক্ষমা হইল। কেননা 

আমি ধাম্মিকর্দিগকে নয়, কিন্তু পাপীদ্দিগকে পশ্চান্তাপের জন ভাকিতে 

আঙিয়াছি। ই* মণ পণ ৯। আণ ২। ১৩॥ 

( সমীক্ষক )---পুর্ব্বোক্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও অপভ্তব। কেবল 

মুঢ়্দিগকে প্রলোভন দেখাইয়। জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বল! হইয়াছে যে 

ঈশা পাপ ক্ষমা করেন। এক ব্যক্তি মন্ঘপান, ভাং বা অহিফেন সেবন 
করিলে, যেমন অপর এক ব্যাক্তির নেশ! হয় না, সেইরূপ একের কৃতপাপ অপরের 

নিকট যাইতে পারে না। পাপকারীই পাপের ফল ভোগ করে। ইহাই 

ঈশ্বরের হ্যায়কীরিতা। একের পাপপুণ্য অস্থে। প্রাপ্ত হইলে কিংবা বিচারপতি 
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স্বয়ং গ্রহণ করিলে, অথবা! কর্মকর্তাকে যথাযোগ্য ফল দেওয়া না হইলে, 

ঈশ্বর অন্তায়কারী হইয়া পড়েন। দেখুন ধশ্মই একমাত্র কল্যাণকারী, ঈশা 
কিংবা অপর কেহ কল্যাণকারী নহেন। ধরঙ্ঘাত্বা! ব1 পাগীদ্দিগের জন্য ঈশার 

বা অপর কাহারও প্রয়োজন নাই, কারণ কাহারও পাপখগ্ডন হইতে পারে না ॥৭০॥ 

৭১। যীশু আপনার বার জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া! তাহাদিগকে 

অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাহার] তাহাদিগকে ছাঁড়াইতে 

এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। তোমরা! কথা 

বলিবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে 

কথ। কহেন তিনিই বলিবেন। মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে মিলন 
করাইতে আসিয়াছি ; কিন্তু খড়গ চালাইতে আসিয়াছি। আমি পিতা হইতে 
পুত্রের, মাতা হইতে কন্ণার এবং শাশুড়ী হইতে পুত্র-বধুর বিচ্ছেদ জম্মাইতে 

আসিয়াছি। আপন পরিজনই মনুষ্যেব শক্র হইবে ॥ ইৎ মণ পণ ১০। 

আত ১৩। ৩3 । ৩৫। ৩৬॥ 

( সমীক্ষক ১--এই সকল শিশ্কের মধ্যেই এক জন কেবল মাত্র ৩০২ টাকার 

লোভে ঈশাকে ধরাইয়। দ্রিবে এবং অন্টের। মত পরিবর্তন করিয়। ছিক্মবিচ্ছিন্নভাৰে 

পলায়ন করিবে। ভাল, ভূতের যাতায়াত এবং ওষধ বা পথ্য ব্যতীত রোগ দূর 
কর! ইত্যাদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা এবং এসব স্ষ্টিক্রমানুসারে অসম্ভব । অজ্ঞানেরাই 

এ সকল বিশ্বাম করে। যদ্ধি জীব বক্তা] না হয় জীবের মধ্যে ঈশ্বরই কথ। বলেন, 

তবে জীবের কাধ্য কি? তবে কি ঈশ্বরকেই সত্যভাষণের ফল স্থুখ এবং 

মিথ্যাভাষণের ফল ছুঃখ ভোগ করিতে হয়? ইহাও মিথ্যা। ঈশা! ভেদ 

ঘটাইবার এসং বিবাদ বাধাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। আজকালও জন- 

সাধারণের মধ্যে দেই কলহ-বিবাদ চলিতেছে । পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য 
আনয়ন কর মত্যন্ত গহিত কাধ্য। তাহাতে মন্ুহ্যাগণ দারুণ ছৃঃখ ভোগ 
করে। কিন্ত শ্রীষ্টানগণ যেন কলহ-বিনাদ সৃষ্টি করাকেই গুরুমন্ত্র বলিয়া 
বুঝিয়া লইয়াছেন। ঈশা যখন নিজেই জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধান 

উত্তম মনে করিতেন, তখন শ্রীষ্ানগণ তাহা করিবেন না কেন? ইঈশাই 

পরিবারস্থ লোকদ্দিগকে পরস্পরের প্রতি শক্রভাবাপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু 

এরূপ করা কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্য্য নে ॥ ৭১ ॥ 
৭২। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কতখান৷ রুটি আছে? 

তীহারা কহিলেন, সাত খানা! আর কয়েকটি ছোট মাছ। তখন তিনি 
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লোকদিগকে ভূমিতে বদিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি সেই সাত খানা 
রুটি ও সেই কয়টি মাছ লইলেন, ধন্ঠবাদ পুর্ববক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে 
দিলেন, শিষ্যরা লোকদিগকে দিলেন । তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত 
হইল এবং যে সকল গুড়াঞ্গীড়া অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে পুর্ণ সাত ঝুড়ি 

তাহারা উঠাইয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহার! স্ত্রী ও 

শিশু ছাড়৷ চারি সহজ পুর । ই* মণ পত ১৫। আত ৩৪।৩৫।৮৬৩৭।৩৮।৩৯ ॥ 

( সমীক্ষক )-__ এখন দেখুন | ইহা আধুনিক ভণ্ড সিদ্ধপুরুষ এবং যাছুকরের 
ছল চাতুরির ন্তায়। এঁ সকল রুটির মধ্যে অগ্ত রুটি কোথা হইতে আসিল! 
ঈশার এমন অলৌকিক শক্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া ডুমুর ফল 
ভক্ষণ করিবার জন্য ঘুরিয়। বেড়াইবেন কেন? মৃত্তিকা, জল এবং প্্রস্তরাদি 

হইতে নিজের জন্য রুচি এবং মোহন ভোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন না কেন? 

বাস্তবিক এ লকল বালকের ক্রীড়ার ম্যায় দেখাইতেছে। কত সাধু বৈরাগী 
এইরূপ ছলন! দ্বার। নিব্বোধ লোকদ্দিগকে প্রতারিত করে ॥ ৭২ ॥ 

৭৩। আর তখন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ান্ুসারে ফল 

দ্রিষেন ॥ ই মণ প* ১৬। আণ ২৭॥ 

( সমীক্ষক )--যদি কশ্মানুসারেই ফল দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের 

পাপক্ষমা বিষয়ক উপদেশ বৃথা। আবার পাপক্ষমা সত্য হইলে কর্মান্থসারে 

ফলদান মিথ্যা । যদি কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমার, তাহাকেই ক্ষমা করা 

হয়, যে ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে ক্ষমা করা হয় না; তবে তাহাও 

যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, সকল কর্মের ঘথাযোগ্য ফলদান করাতেই ম্থায় এবং 

পূর্ণ দয়া কর! হয় ॥ ৭৩ ॥ 
৭৪। হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী মনুষ্বগণ! আমি তোমাদ্দিগকে 

সত্য করিতেছি, যদি তোমাপ্রের একটি রাই দানার ম্যায় বিশ্বাসও থাকে, 

তবে তোমরা এই পর্ববতকেও যদ্দি বল, “এখান হইতে এখানে সরিয়৷ যাও”, তবে 

ইহা সরিয়া বাইবে এবং ভোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না॥ ই* মণ 

পণ ১৭। আন ১৭৩০ ॥ 
( সশীক্ষক )--আব্কাল শ্রীষ্টানগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, “আমাদের 

ধন্মে এস, পাপ ক্ষমা করাইয়া লও, মুক্তিপাভ কর” ইত্যার্দি। তাহাদের 

এ সকল উপদেশ মিধ্যা। ইঈশার যদ্দি পাপখগ্ুন এবং মনুষ্যকে বিশ্বামী 

ঞ্বং পবিত্র করিবার সামর্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহার শিষ্যদের আত্মাকে 



৫৬৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 
নিষ্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র করেন না কেন? যখন তাহার শিষ্যগণ তাহার সহিত ভ্রমণ করিত, তখনও তিনি তাহাদিগকে পবিজ্র, বিশ্বাসী এবং 
ওভগুণাম্বিত করিতে পারেন নাই। কে জানে মৃত্যুর পর তিনি কোথায় 
আছেন? এখন তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন নী। তাহার 
শিষ্যদ্িগের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাসও ছিল না; কিন্তু তাহারাই 
শব্য বাইবেল রচনা করিয়াছেন। ম্বতরাং এই গ্রন্থ প্রমাণ হইতে পারে না। 
বাহার! কল্যাণকাঁমী, তাহারা কোন অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধার্মিক 
লোকের লিখিত গ্রন্থ বিশ্বীন করিতে পারে না। এতদ্ার! ইহাও সিদ্ধ হইতে 
পারে যে, ঈশার বাক্য সত্য হইলে কোন খ্রীষ্টানের মনে এক রাই কণিক! 
পরিমাণ বিশ্বাস মর্থাৎ ধর্মভ্ঞান নাই। যদ্দি কেহ বলেন, «আমার সম্পূর্ণ কিংবা 
অল্প বিশ্বাস আা:ছ, তবে তীহাকে বলিতে হইবে, “আপনি এই পর্বতকে 
স্থানান্তরিত করুন” । যর্দি তিনি তাহ। করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও বুঝিতে 
হইবে যে, তাহার পুর্ণ বিশ্বা নাই; মাত্র এক রাই কণিক1 পরিমাণ বিশ্বাস 
আছে। তিনি যদি পর্বত অপসারিত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, তাহার মনে শির্ীসের বা ধর্মের লেশমাত্রও নাই। যদি কেহ বলেন 
যে, এস্থলে আত্মাভিমান প্রভৃতি ছুগ্ুণকে রূপক অথে পর্ববত বল। হইয়াছে 
তবে তাহাও সঙ্গত নছে। কারণ তাহ] হইলে মৃতদেহে জীবনসর্চার, অন্ধ, 
কুষ্ঠরোগী এবং ভূত গ্রস্তের আরোগাবিধান প্রভৃতিকেও সেইরূপে অলসের আলস্ত, 
জ্ঞানান্ষের অজ্ঞানতা, নিষয়াসক্তের বিষয়লালসা। এবং ভ্রান্তবুদ্ধির ভ্রান্তিনিবারণ 
বলা যাইতে পারে। কিন্ত এই ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাহা সত্য 
হইলে ঈশা! তাহার শিধাদিগের সম্বন্ধে এ সকল কাধ্য করিতে পারেন নাই 
কেন? অতএব অপম্তব কথা বলায় ঈশ।র মজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। যদি 
ঈশার বসামান্য বিদ্তাও থাকিত, তাহ। হইলে তিনি বন্থ লোকদের শ্ঠার় এ সকল 
নিরর্থক বাক্য বলিতেন না। তবে কিনা, (নিরন্তপাদপে দেশে এরগ্োৎপি 
ক্রমায়তে ) যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরও বৃক্ষই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরূপে 
গণ্য হয়। সেইরূপ নিতান্ত বন্থপ্রকতি মূর্খদিগের দেশে ঈশাও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত ও বিদবৎসমাজে ঈশার স্থান কোথায় 1 ৭8॥ 
৭৫1 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমর! যদি না ফির ও 

শিশুদের ম্যায় না হইয়া উঠ, তলে কোনও মতে স্বগরাজে। প্রবেশ করিতে 
পারিবে না। ই মণ প* ১৮। আত ৩॥ 



ব্রয়োধশ সযুলাস ৫৬৭ 

( সমীক্ষক )--যদি স্বেচ্ছাকৃত মানসিক পরিবর্তন স্বর্গের এবং তদ্ধিরুদ্ধ 
মনোভাব নরকের কারণ হয়, তাহা হইলে দিদ্ধ হইতেছে যে, কেহ কাহারও 

পপ-পুণ্য কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আর শিশুর হ্যায় হইবার যে 
উপদেশ লিখিত আছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঈশার বাক্য সম্পূর্ণরূপে 

বিজ্ঞান ও স্ট্রিক্রমের বিরদ্ধ । ঈশা হয়ত ইহাঁও ভাবিয়া! থাকিবেন যে, 

সকলে শিশুর ন্যায় পিনাশ্রমে চক্ষু বুঝিয়া তাহার বাক্য বিশ্বাপ করুক। 

্ীষ্টানদিগের মধ্য এমন বালবুদ্ধির স্যার কাধ্য ০্ছ লোকের আছে; বিদ্তাহীন 
বালবুদ্ধি না হইলে তাহার! এ সকল যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস 
করিবেন কেন? ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ঈশা ম্বয়ং বিদ্যাহীন 
এবং বালবুদ্ধি ছিলেন; নতুবা তিনি অপরকে শিশুর ন্যায় হইতে উপদেশ 
দিবেন কেন? যিনি নিজে যেমন, তিনি ইচ্ছা করেন যে, অন্টেরাও সেইরূপ 

হউক ॥ ৭৫॥ 

৭৬। আমি তোমাদ্িগক্ষে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে 

প্রবেশ করা ছুক্ষর। আবার তোমাদ্িগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের 
প্রবেশ করা৷ অপেক্ষ। বরং স্ুচীর ছিদ্ত্র দিয়া উটের যাঁওয়! সহজ ॥ ই মণ পণ 

১৯। আত ২১। ২৭ ॥ 

( সমীক্ষক )--এতন্্ারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। 

বোধ হয় ধনাঢ্যগণ তাহাকে সম্মান করিতেন না; তাই তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। 

কিন্তু তাহার উপদেশ সত্য নহে, কারণ ধনাঢ্য ও দরিদ্রদিগের মধো উত্তম ও অধম 

ছুইই আছে। যেব্যক্তি উত্তম কম্ম করে, সে উত্তম এবং যে বাক্তি অধম কশ্ম 

করে, সে নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। আর ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশার বিশ্বাস 

অনুসারে ঈশ্বরের রাজা কোন নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে অবস্থিত, উহ] সর্বত্র বাণ্ত 
নহে। তাহা! হইলে, সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বরই নহেন। যিনি যথার্থ ঈশ্বর, 
তাহার রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্টিহ; তন্মধো প্রবেশ করা অথবা না করার কথা বলা 

অজ্ঞভ্ান্চক। আবার এস্বলে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ধনাঢা শ্রীষ্টানগণ কি সকলেই 

নরকে এবং দরিষ্ত্র ত্রীষটানগণ কি সকলেই স্বর্গে যাইন্নে? ঈশা একটু চিন্ত। 
করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ধনাঢ'দিগের যে সঙ্গতি থাকে, দরিদ্রদিগের তাহ 
থাকে না। যদি ধনাট্যগণ বিচার পূর্ববক ধর্মপথে অর্থবায় করেন, তাহা হইলে 
ডাহার! উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু দরিজ্রগণ হীন অবস্থাতেই নিপতিত 

থাকেন ॥ ৭৬॥ 



৫৬৮ সত্যার্থ- প্রকাশঃ 

৭৭। যীশু তীহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, 
তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃ নুতন স্থস্টিকালে যখন মনুস্পুত্র 
আপন ্রশ্বর্যের সিংহাসনে বসিবে, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসি! 
ইসরায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর যে কোন বাক্তি আমার 
নামের জন্য বাটি, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, সন্তান বা ক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জ'বনের অর্ধিকারী হইবে ॥ 

ই মণ প ১৯। আন ২৮। ২৯॥ 

( সমীক্ষক )--এখন ঈশার মনের কথা বুঝুন! ষ্টাহার উদ্দেশ এই যে, 
তাহার ম্বৃতীর পরেও কেহ তীহার জাল হইতে বহির্গত না হউক। ঘযে-ব্যক্তি 

৩০২ টাঁকার লোভে তাহার গুরুকে ধরাইয়া দিয়া তাহার বধের কারণ 
হইয়াছিল, তাদৃশ পাপী তাহার পার্থে সিংহামনে উপবেশন করিবে এবং 
ইত্রায়েলবংশীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ ন্যায় বিচারই করিবে না 
পরস্ত তাহাদের সকল পাপ ক্ষমা করিবে এনং ইসরায়েল ব্যতীত অপর 

বংশীয়দিগের বিচার করিবে । অনুমান হয় যে, এই কারণেই থ্রীষ্টানগণ 
শ্রীানদিগের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করিয়া থাকেন। কোন শ্বেতাঙ্গ কোন 

কৃষ্ণাঙ্গকে হত্য। করিলে, শ্বেতাঙ্গের প্রতি নানারূপ পক্ষপাত করা হয় এবং 

তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিয়া মুক্তি দেওয়। হয়। স্বর্গে ঈশ্বরের হ্যায় বিচারও 

বোঁধ হয় এইরূপ ! ইহাতে একটি গুরুতর দোষ উপস্থিত হয়। শ্যটির আদিতে 
এক জনের এবং গ্রুলয় রাত্রির অব্যবহিত পুর্বে অপর এক জনের মৃত্যু 

ঘটিল; এক জন আদি হইতে অস্ত পর্যন্ত বিচারের প্রতীক্ষায় পড়িয়া 

রহিল কিন্তু অপর ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিচার হইয়া গেল। ইহা কি ভয়ানক 

অন্যায় ! আবার যে ব্যক্তি নরকে যাইবে, সে অনন্তকাল নরক ভোপ করিবে; 

কিন্ত যে ব্যক্তি ব্বর্গে যাইবে, সে সর্ধদ! স্বর্গ ভোগ করিবে । ইহাও নিতান্ত 

অন্যায়; কারণ সীমাবদ্ধ কণ্ম এনং সাধনের ফলও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। পুনশ্চ 

দুইজনের পাপপুণাও সমান হইতে পারে না। ম্থৃতরাং সুখ দুঃখের তারতম্য 
অনুসারে নুনাধিক স্ুুখছ্ঃখ পুর্ণ বনু স্বর্গ এবং বু নরক থাকিলেই মুখ হুঃখ ভোগ 

হইতে পারে । কিন্তু গ্রীতীয় ধর্মশান্ত্ের কোন স্থলে নে রূপ ব্যবস্থা! নাই। অতএন 
এই গ্রন্থ ঈর্বরকৃত নছে এবং ঈশাও কখনও ঈর্থরের পুত্র হইতে পারেন না। 
একজন লোকের শত শত মাতাপিতা থাক! নড়ই জনর্থের কথ।। এক জনের 

একই পিতা এবং একই মাতা থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানগণ স্বর্গে এক জন 
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গুরুধের ৭২টি দ্রীলাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অনুমান হইতেছে যে, 
তাহার! এসকল ব্যাপার এস্থল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥ 

৭৮। প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া! যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন । 

পথের পার্থে একট! ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন কিন্ত 

পত্র বিনা আর কিছুই তাহাতে দেখিতে পাইলেন না । তখন তিনি গাছটিকে 

কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক এবং হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা! 

শুকাইয়া গেল। ই মণ। পণ ২১। আ* ১৮। ১৯॥ 

( সমীক্ষক )-_খ্রীষ্টান ধর্মুযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশা নিতান্ত শাস্ত প্রকৃতি, 

শমগ্চণান্িত এবং ক্রোধাদি দৌষরহিত ছিলেন । কিন্তু এই কথায় জান। যাইতেছে 

যে, তিনি কুদ্ধস্বতান) খতুজ্ঞানবিহীন এবং বন্ধাপ্রককৃতি ছিলেন। ভাল, বৃক্ষ 

জড়পদার্থ; তিনি কি 'সপরাধে উহাকে অভিশাপ দিলেন? অভিশাপের 

ফলে বৃক্ষটি তত্ক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। বোধ হয় তাহার অভিশাশে উহা! 

শুদ্ধ হয় নাই; কাহারও দ্বারা বধ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষটির শুষ্ক হওয়া 

কিছুই আশ্চধ্য নহে ॥ ৭৮ ॥ 

৭৯। আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই শৃধ্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র 

জোত্ম্বা। দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের 

সেনা! সকল বিচলিত হইবে ॥ ইৎ মণ প০ ২৪। আ০ ২৯] 

( সমীক্ষক )--বাহবা ! ঈশা কোন বিগ্তাবলে জানিতে পারিলেন যে, আকাশ 

হইতে নক্ষত্র ভূতলে পতিত হয়? আকাশের কোন সেনাই বা পতিত 

হইবে? যদি ঈশার কিক্িম্মাত্রও বিশ্া পড়া থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয় 

জানিতেন যে এই সকল তারা ভূমগুলের গ্যায় এক একটি লোকবিশেষ 

হ্ুতরাং এঁসকলের পতন অসন্তব। ইহাতে জানা যাইতেছে যে ঈশা সৃত্রধর- 

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিনি সর্বব্ধা কাষ্ঠ বিদারণ, ছেদন, ভেদন 

এবং সংষোজন প্রভৃতি সৃত্রধরের কাধ্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার মনে 

চিন্তার উদয় হইল, “আমিও এই বন্দেশে পয়গম্বর হইতে পারিব”। 

অতঃপর তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভাল মন্দ অনেক কথাই তাহার 

মুখ হইতে বহির্গত হইল। তথাকার বন্থ লোকের! তাহার উপদেশ মানিয়া 

লইলেন। তদানীস্তন ইউরোপ আধুনিক ইউংরাপের ম্যায় উন্নতিশীল থাকিলে 

ডাহার এসকল অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন কিছুমাত্র সম্ভবপর হইত না। বর্তমান 

সময়ে ইউরোগীয়দিগের কিঞ্চিত বিস্তোম্নতি হওয়1 সত্তেও তাহারা স্ুবিধাবাদ ও 
পি ০০ 
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ছুরাগ্রহ ২শতঃ এই অসার মত পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে সত্য বৈদিক 
ধর্মের দ্রিকে আকৃষ্ট হইতেছেন -না, ইহাই তাহাদের ক্রটি ॥ ৭৯ ॥ 

৮০। আকাশ ও পৃথিবী নড়চড় হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের নড়চড় 
কখনও হইবে না। ইৎ মণ পৎ ২৪। আণ ৩৫॥ 

( সমীক্ষক )-_-ইহাতেও ঈশার অজ্ঞতা এবং মুর্খত। প্রকাশ পাইতেছে। ভাল, 
আকাশ নডিয়। কোথায় যাইবে? আকাশ অতীব ্ুৃ্ষম, উহ] চক্ষুগোচর 

নহে, তাহা হইলে আকাশের অপমরণ কে দেখিতে পায়? তত্বযতীত 
নিঙ্জ মুখে মাক্মপ্রশংসা করা ভাল লোকের কার্য নহে ॥ ৮০ ॥ 

৮১। পরে তিনি বামদিকে অবস্থিত লোকদ্িগকে বলিবেন, ওহে 

শাপগ্রস্ত লোক সকল! আমার নিকট হইতে দূর হও, শয়তানের ও তাহার 

দুতগণের জগ্ঠ যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রবেশ কর। 

ই০ মণ পণ ২৫। আ০ ৪১॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, নিজ শিষ্যদিগকে ন্বর্গে প্রেরণ করা এবং অপর লোক- 

দিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কি ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিতা | কিন্তু যখন আকাশই 

থাকিবেনা, তখন অনন্ত অগ্নি-নরক এবং স্বর্গ কোথায় থাকিবে? যদি ঈশ্বর 

শয়তানকে এবং তাহার দৃ'্তদিগকে স্থষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে 
নরকের জন্য এসকল আয়োজন করিতে হইত না। এক শয়তানই ষে 

ঈশ্বরকে ভয় করে না, তিনিই বা কেমন ঈশ্বর? শয়তান ঈর্শখরের দত 
হওয়া! সত্বেও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল; তথাপি যে ঈশ্বর প্রথমেই 

তাহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ অথবা নিহত করিতে পারেন নাই, তাহার 

ঈশ্বরতাই ব। কিরূপ? শয়তান ঈশাকেও ০০ দিন ধরিয়। নির্যাতন করিল, 

তথাপি হঈশ! তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহারও ঈশ্বরের 

পুত্র হওয়1 বৃথা । অতএব ঈশা! ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং বাইবেলের ঈশ্বরও 
ঈশ্বর হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥ 

৮২। তখন বার জন শিষ্যের মধ্যে একজন যাহাকে ঈক্ষরিয়োতী যিহুদা 
বল বায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কছিল, আমাকে কি দিতে চান 

বলুন, আমি যাশুকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহারা তাহাকে 
ত্রিশ রৌপ্যখণ্ড দেওয়া ঠিক করিলেন। ই* মণ প* ২৬। আন ১৪। ১৫। 

( সমীক্ষক )-- এখন দেখুন ! এস্থলে ঈশার সমস্ত অলৌকিকন্ব এবং ঈশ্বরত্বের 
পরিচয় পাওয়। গেল । তাহার প্রধান শিশ্তু তাহার সাক্ষাৎ সংসর্গে খাকিয়াও 
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পবিভ্রাত্বা হইল না; তাহ! হইলে ঈশ। মৃত্যুর পর অপরকে কিরূপে পবিত্রাত্ব। 
করিবেন ? ধাঁহারা ঈশায় বিশ্বাসী তাহার৷ ্টাহার উপর নির্ভর করিয়। কতই ন। 

প্রতারিত হুইয়াছেন। ঘিনি সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়া! শিষ্যদিগের কোনরূপ 

কল্যাণ করিতে পাঁরিলেন নাঃ তিনি মৃত্যুর পর কাহার কি কল্যাণ করিবেন ? ৮২ ॥ 
৮৩। পরে তাহার ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়। 

আশীর্ববাদ পুর্ববক ভাঙ্গিলেন এবং শিশ্যদিগকে দিলেন, মার কহিলেন লও, 
ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়। ধন্যবাদ পূর্ব ক 
াহার্দিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর। কারণ ইহ! 

আমার অর্থাৎ নব বিধানের রক্ত । ইৎ মণ পর্ব ২৬। আত ২৬। ২৭। ২৮॥ 

( সমীক্ষক )-_-ভাল, জ্ঞানহীন বন্তা মনুষ্য ব্যতীত কোন সভ্য মনুষ্য কি 

শিষ্তুদিগের ভোজ্য বস্তুকে নিজের মাংস এবং পানীয় বস্তুকে রুধির বলিতে 

পারে? কিন্তু আধুনিক শ্রীষ্টানগণ ইহাকেই প্রভুভোজন বলেন; অর্থাৎ 
তার ঈশার মাংস এবং রুধির ভাবন। করিয়া ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়। 

থাকেন। ইহা কিরূপ জঘন্য ব্যাপার ! যাহার গুরুর মাংস ভোজন ও 

রুধিরপানের ভাবন। পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহারা কিরূপে অপর 

প্রাণীদিগের মাংসভোজন ও রুধিরপান পরিতাাগ করিবেন ? ৮৩ ॥ 
৮৪। পরে তিনি পিতাকে এবং ছুইজনের ছুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়! 

গেলেন, আর ছুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । তখন তিনি তাহাদিগকে 

ক্ঠিলেন, আমার প্রাণ মৃহ্াবৎ ছুঃখার্থ হইয়াছে । পরে তিনি কিঞ্চিৎ 

অগ্রে গিয়। উপুড় হইয়া! পড়িয়। প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, যদি 

সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ॥ ইণ মণ পত ৩৬। 
আও ৩৭। ৩৮। ৩৯ ॥ 

(সমীক্ষক )--যদি ঈশ! মনুষ্যের পরিবর্তে ঈশ্বরের পুত্র, ত্রিকালদরশ ও 

বিদ্বান হইতেন, তাহা হইলে এমন অশোভন কাধ্য করিতেন না। এতদ্বার 

ল্প্টরূপে জানা যাইতেছে যে, ঈশা কিংবা তাহার শিষ্ুগণ এই মিথ্য। 

প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত-ভবিষ্যুৎবেত্বা এবং 
পাপক্ষমাকারী। বস্ত্রতঃ বুঝিতে হইবে, তিনি একজ্জন সরলপ্রকৃতি সাধারণ 
অশিক্ষিত লোক ছিলেন; বিদ্বান, যোগী কিংবা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না ॥ ৮৪ ॥ 

৮৫। তিনি যখন কথ। কহিতেছেন, দেখ সেই বার জনের একজন 

যিতুদ। আসিল এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক খড়গ ও লাহী লইয়। প্রধান 
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যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের লোকদের নিকট হইতে আসিল । যে তাহাকে 

ধরিয়া! দিতেছিল, দে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন 
করিব, সে এ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট 

গিয়া! বলিল, “গুরুদেব প্রণাম” আর তাহাকে আগ্রহ পুর্ব্বক চুম্বন করিল ।*****" 
তখন তাহারা নিকটে আসিয়। যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়। তাঁহাকে ধরিল ।*** 

তখন শিষ্বেরা সকলে স্রাহাকে ছাড়িয়া! পলাইয়া গেল ।******অবশেষে ছুই জন 

মিথা। সাক্ষী আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙগিয়] 

ফেলিতে, মাবার তিন দিনের মধ্যে গাধিয়! তুলিতে পারি। তখন মহাযাজক 

উঠিয়া ধঁড়াইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না, ইহার! 
তোমার বিরুদ্ধে কত কিছু সাক্ষ্য দ্িতেছে। কিন্তু তীশু নিব্বাক্ রহিলেন। 

তখন মহাযাজ ক যীশুকে বলিলেন, আমি তোমাকে জীনস্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য 

দিতেছি ; আমাদিগকে বল দেখ, তুমি কি সেই শ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু উত্তর 

করিলেন, "তুমিই ত বলিলে”। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছি'ড়িয়। কহিলেন, এ 

ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ এখন 

তোমরা ঈশ্বর নিন্দ| শুনলে ; তোমাদের কি বিন্চেন] হয়? তাহারা উত্তর 
করিয়া কহিল, এ মরিবার যোগ্য”। তখন তাহারা তাহার মুখে থুথু দিল ও 

তাহাকে ঘুষি মারিল। আর কেহ তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া! কহিল, রে খ্্রীষ্ট 

আমাদের কাছে ভবিষা বাণী বল, কে তোকে মারিল? পিতর বাহির 

প্রাঙ্গণে বলিয়াছিলেন ; আর একজন দাসী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, 

তুমিও সেই গালীলীর যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্ত তিনি সকলের সাক্ষাতে 
অস্বীকার করিয়। কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। 

তিনি ফটকের নিকটে গেলে, আর এক দাসী তাহাকে দেখিয়। সে স্থানের 

লোকদিগকে “কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাসরী যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি 

আবার অস্বীকার করিলে, তিনি দিব্য করিয়! কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে 

চিনি না।.'"তখন তিনি অভিশাপ পুর্ধক সালাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
আমি সে ব্যক্তিতে চিনি না॥ ই মণ পণ ২৬। আত ৪৭1৪৮।৪৯।৫০।৬১।৬২। 

৬৩1৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২1৭৪॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! ইঈশীর এমন ক্ষমত। এবং প্রতিপত্তি ছিল না 

যদ্দারা তিনি শিষ্যদিগের মনে দৃট় বিশ্বাস উত্পন্ন করিতে পারিত্েন। তাহাকে 
ধরাইয়! দেওয়া, অস্বীকার করা এবং মিথ্যা শপথ করার পরিবর্তে জীবন বিসঙ্জ্ধন 
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করাই তীহার শিষ্যদের কর্তব্য ছিল। ইঈশার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না। 
প্রাচীন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, লুতের গৃহে অতিথিদিগকে বধ করিবার 
জন্য বু লোক আক্রমণ করিয়াছিল। সেই স্থানে ঈশ্বরের ছুইজন দূত ছিলেন ; 
তাহারা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। যদিও ইহা একটি অসম্ভব গল্প, 
তথাপি ইহা হইতে জান! যাঁয় যে দূতগণের যে সামর্থ্য ছিল, ঈশার তাহাও 

ছিল না। কিন্তু আজকাল খ্রীষ্টানগণ ঈশার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কতই না 
গর্বব করিয়া থাকেন! ভাল এইরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরা অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ 
করিয়া, যোগে সমাধিস্থ হইয়া কিংবা অন্ক কোন রূপে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম 

ছিল। কিন্তু বিষ্া ব্যতীত সেইরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে আমিবে? আবার ঈশ। 

ইহাও বলিয়াছেন ॥॥ ৮৫ || 

৮৬। আমি এখন আমার পিতার কাছে মিনতি করিতেছি না। তিনি আমার 

জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গদৃত পাঠাইবেন ন1 ॥ ই মণপ*২৬।আ ৫৩ ॥ 

সমীক্ষক--তিনি ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, নিজের এবং পিতার দর্পও 

করিতেছেন; কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। দেখুন! কিরূপ আশ্চর্যের 

বিষয়, যখন মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, «এসকল লোক তোমার বিরুদ্ধে 

সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার উত্তর দ্বা৪৮; তখন ঈশা নীরব হুইয়! রহিলেন। 
তিনি ইহা 'ভাল করেন নাই, সত্য প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তাহার 

পক্ষে এইরূপ অহঙ্কার করা এবং তাহার হত্যাকারীদিগের পক্ষেও তাহার 

বিরুদ্ধে মিধ্য। দোষারোপ করিয়! ভাহাকে হত্যা! করা উচিত কার্ধা হয় নাই। 

তাহারা যে অপরাধের জগ্চ তাহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার সে 

অপরাধ ছিল না। কিন্তু, তাহারাও ত বন্থ প্রকৃতির লোক ছিল; তাহারা 

স্যায়নিচার কি বুঝিবে ? যদি ঈশা অনর্থক নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ছলন! 

না| করিতেন এবং তাহারাও তাহার প্রতি এমন দুর্ববাবহার না করিতেন, তাহ! 

হুইলে উভয় পক্ষেরই ভাল হইত। কিন্তু এত বিস্তা, ধন্ম ও স্থার়পরায়ণতা 

ইহারা কোথায় পহইেবেন ? ৮৬॥ 
৮৭। যীশুকে অধ্যক্ষের সম্মুখে দাড় করান হইল। অধ্যক্ষ তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হইহুদীর্দের রাজা? যীশু তাহাকে বলিলেন__ 
“তুমিই বলিলে”। আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন বর্গ তাহার 
উপরে দোষারোপ করিতেছিল, তিনি তখন কিছুই উত্তর করিলেন ন1। তখন 

গীলাত তাহারে কহিলেন, “তুমি কি শুনিতেছ নাঃ উহার তোমার বিপক্ষে কত 
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বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে” | তিনি তাহার এক কথারও উত্তর দিলেন না; ইহাতে 
অধাক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন। গপীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, 

যাহাকে খ্রীষ্ট বলে সেই যীশুকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, 

উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি যীশুকে কোড়৷ মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্ক 

সমর্পণ করিলেন। তখন অধাক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়! 
গিয়। তাহার নিকটে সকল সেনাদলকে একত্র করিল। আর তাহার তাছার 
বন্্ খুলিয়া! লইয়া তাহাকে একখানা লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর 
কাটার মুকুট গ'থিয়। তাহারা তাহার মস্তকে দিল ও তীহাঁর দক্ষিণ হস্তে একটি 
নল দিল; পরে তীহার সম্মুখে জানু পাতিয়া, তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া 
বলিল, “য়িহুদি-রাঁজ, প্রণাম! আর তাহারা তাহার গাত্রে থুথু দ্রিল ও সেই 

নল লইয়া তাহার মস্তকে আঘ।ত করিতে লাগিল। আর তাহাকে বিজ 

করিবার পর নন্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাহার নিজের বন্ত্ 

পরাইয়। দিল এবং তাহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল। পরে 

গল্গথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে 

উপস্থিত হইয়। তাহার! তাকে পিন্তমিশ্রিত ভ্ত্রাক্ষারস পান করিতে দিল; 

তিনি তাহা! চাখিয়া পান করিতে চাহিলেন না। আর উহারা তাহার 

মন্তকের উপরে ঠাহার বিরুদ্ধে তাহার দোষের কথ। লিখিয়। লাগাইয়া দ্িল। 

তখন ছুই জন দশ্্য তাহার সঙ্গে ক্রুশে নিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পার্শে আর 

একজন বাম পার্থে। তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়! যাতায়াত করিতেছিল, 
তাহার] মাথ1 নাড়িতে নাড়িতে তাহার নিন্দা করিয়া কহিল, “ওঠে, তুমি না 

মন্দির ভাঙ্গিয়! ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গিয়া ভুল! আপনাকে 
রক্ষা কর, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।” সেইরূপ 

প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্ধপ করিয়া কহিল, 

“এ ব্যক্তি অন্যান্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা! করিতে পারে না; 

ও ত ইন্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আম্থক; তাহা 
হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরম! রাখে, এখন 

তিনি নিস্তার করুন, যদি ঈশ্বর উহ্হাকে চান; কেননা ও বলিয়াছে,-আমি 

ঈশ্বরের পুত্র । আর যে দুইজন দ্য তাহার সঙ্গে ক্ুশে বিদ্ধ হইয়াছিল তাহারাও 

সেইরূপে তাহাকে হিরস্কার করিল। আর দ্বিপ্রছর হইতে তৃতীয় প্রহরের 

মুধ্য সময়ে যাঁণ্ড উচ্চ রবে চাকার করিয়। ডাকিয়! কহিলেন “এলী এলী লাম! 
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শবক্তানী”। অর্থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ 

করিয়াছ” 1? তাহাতে যাহার! সেখানে দীড়াইয়াছিল, তাহার্দের মধ্যে কেহ কেহ 

সেই কথা শুনিয়। কহিল, এব্যক্তি এলিয়াকে ডাকিতেছে। আর তাহাদের 

মধ্যে একজন অমনি দৌড়িয়। গেল, এক খানা স্পঞ্জ লইয়। তাহাতে দ্রাক্ষারস 
ভিজাইল, একট নলে লাগাইয়া! তাহ! তাহাকে পান করিতে দ্িল। পরে 

যীশু আবার উচ্চ রবে চীতুকার করিরা প্রাণত্যাগ করিলেন। ই মণ প* ২৭। 

আত ১১--১৪। ২২--৩৪ | ৩৭--৫০ ॥ 

( সমীক্ষক )-_দুর্বৃত্তগণ ঈশার প্রতি সকল প্রকার দুর্বাবহার করিয়াছিল। 

কিন্তু ঈশারও দোষ ছিল। কারণ কেহই ঈর্বরের পুত্র নহে; ঈর্খবর 
কাহারও পিতা নহেন। কাহারও পিতা হইতে হইলে, তাহাকে কাহারও 

শ্বশুর, কাগারও শ্যালক এবং কাহারও সম্বন্বী ইত্যাদি হইতে হইবে। 
যখন অধাক্ষ জিচঙ্কাসা করিলেন, তখন তাহার সত্য বলাই উচিত ছিল। 

তাহার পুর্ববকথিত অলৌকিক কার্ধাগুলি সতা হইলে তিনি ক্রুশ হইতে 
অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়! ফেলিতেন। তিনি যদি সত্যই ঈশ্বরের 

পুত্র হইতেন, হাহা হইলে ঈশ্বর৪ ইহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী 
হইলে, পিত্তমিত্রিত দ্রাক্ষারর আস্বাদন করিয়। ছাড়িবেন কেন? পুর্ব্বেই 

ত জানিতে পারিহেন। তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলে, এমন চীতকার 

করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবেন কেন? ন্ুতরাং জান! উচিত যে, বিনি 

যতই চতুর হউন না কেন, পরিণামে সত্য সতাই এবং মিথ্য। মিথাই হইয়া থাকে। 

আর ইহাও জানা! গেল যে, এ সময়ে ঈশা বন্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে কিঞিৎ 

উন্নত ছিলেন; নতুবা উহাকে এমন ছুঃখ ভোগ করিতে হইনে কেন ?৮৭। 

৮৮। আর দেখ, মহাভুমিকষ্প হইল, কেননা প্রভুর এক দু 
নামিয়। আসিয়া সেই কবরঘ্ধার হইতে পাথরখান! সরাইয়। দ্দিলেন এবং 

তাহার উপরে বসিলেন।..*তিনি এখানে নাই? কেননা তিনি উঠিয়াছেন, 

যেমন বলিয়াছিলেন।.**শিষ)দ্দিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। আর 
দেখ যীশু তাহার সম্মুখবন্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক) তখন 

তাহার। নিকটে মাসিয়া তাহার চরণ ধরিলেন ও তীহাকে প্রণাম করিলেন। তখন 

ধীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে 
ংবাদ দেও, যেন তাহার গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে 

পাইবে। পরে একাদশ শিষ্য গালিলে যীশুর নিরূপিত পর্ববতে গমন করিলেন। 
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আর তীহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। 
, ভখন যানশ্ড নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা কইলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও 
পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃ্ঘ আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। আর দেখ, আমি যুগান্ত 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি ॥ ই মণ পণ ২৮। আণ ২৬ 
৯/১০৩।১৬।১৭।১৮1২০। 

(সমীক্ষক )- ইহাও স্থষ্টিক্রম এবং বিদ্ধানবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য 
নহে । ঈশ্বরের নিকট দূত থাকা, তীহাদ্দিগকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এবং 
স্বর্গ হইতে তাহাদের অবতরণ ইত্যার্দি বিবরণ দ্বারা ঈশ্বরকে কি “তহশীলদার” 

অথবা “কালেক্টার” সদৃশ করা হয় নাই? ঈশা কি সশরীরেই স্বর্গে 
গমন করিলেন? আবার মৃত্যুর পরতিনি কি পুনজ্জাঁবিত হইয়া উঠিলেন ? 
ক্রীলোকের] তীহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণ'ম করিলেন । তাহ। হইলে 

তাহার কি তখন সেই শরীরই ছিল? সেই শরীর ত তিন দ্দিন কবরের মধ্যে 
ছিল; তবে উহ1 পচে নাই কেন ? নিজের মুখে «আমি সর্ববাধিকারী হইয়াছি” 
বলা কেবল মত্মন্তরিতা মাত্র! কবর হইতে উত্থানের পর শিষ্যদিগের 

সহিত মিলিত হুওয়। এবং তাহাদের সহত সকল বিষয়ে কথোপকথন কর অসম্ভব । 

এ সকল সত্য হইলে, আজকালও কেহ কবর হইতে প্ুনজ্ভীবিত হইয়া উত্ধান 
করে না কেন? সশরীরে ন্বর্গেই বা গমন করে না কেন? 

এ পধ্যস্ত মলিখিত স্থুসমাচার বিষয়ে লিখিত হইল । 'অতঃপর মার্কলিখিত 

ম্থসমাচার সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥ 

মার্কলিখিত হৃসমাচার। 
৮৯। একি সেই স্ুত্রধর নয় ? ই মার্ক পৎ ৬। আত ৩॥ 

( সমীক্ষক )--প্রকৃত পক্ষে যুসফ সুত্রধর ছিলেন, নুতরাং ঈশাও 
সুত্রধর ছিলেন। ঈশ! কয়েক বগুসর ন্ুত্রধরের কাধ্য করিয়া পরে পয়গম্বর 

হইলেন এবং পয়গম্বর হইতে ঈশ্বরের পুত্র হইয়া পড়িলেন। বন্থ মনুষ্যের 
তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিল। তাহাতেই তিনি অত্যন্ত 
চতুরতা দ্েখাইতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু কাঠকাটা-চিরাই তাহার বৃত্তি ছিল ॥৮৯ 

লুকলিখিত স্ুসমাচার। 
৯০। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সঙ কেন বলিতেছ ? একজন ব্যতিরেকে 

সত আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর” ॥ ই* লকৎ প* ১৮। আণ ১৯॥ 
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( সমীক্ষক )--ঈশা স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা 

হইলে খ্রীষ্টানগণ পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্বাঁ_-এই তিন কোথায় পাইলেন ? ৯০ ॥ 
৯১। তখন তাহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যীশুকে 

দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাহার বিষয় 

শুনিয়াছিলেন, এই জঙন্ঘ অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাগ! করিয়া- 

ছিলেন এবং তাহার কৃত কোন অলৌকিক কার্য দেখিবার মাশ। করিতে 

লাগিলেন। তিনি তীহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু 

তাহাকে কোন উত্তর দিলেন ন1 ॥ ইৎ লুক* পর্ব ২৬। আত ৮৯ ॥ 

( সমীক্ষক )-মধিলিখিত স্ুমাচারে ইহার উল্লেখ নাই। ম্ুতরাং এই 

সাক্ষ্য বিকৃত। সকল সাক্ষীর বিবৃতি একরূপ হওয়। উচিত। যদি ঈশা 

চতুর এবং শক্তিশালী হইত্তেন, তাহা হইলে তিনি হেরোদক্ে উত্তর দ্রিতেন 
এবং তাহার অলৌকিক শক্তিও প্রদর্শন করিতেন । ন্ুুতরাং জানা যাইতেছে 
যে, ঈশার নিষ্ত। এসং অলৌকিক শক্তি কিছুই ছিল ন! ॥ ৯১ ॥ 

যোহনলিখিত স্ুুসমাচার। 

৯২! আদিছে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্য 

ঈশ্বর ছিলেন। সকলই তাহার শ্বরার হইয়াছিল, যাহ? হইয়াছে, তাহ তাহ? 
ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধো জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুস্যগণের 

জোতিছিল॥ ইত যোহন পণ ১। আণ ১২৩৪ ॥ 

( সমীক্ষক )--আদিতে বক্তা! বাতীত শব্দ থাকিতে পারে না। অতএব 

শব ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল বল] বুথ । শব্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। শব্দ 

যখন আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, তখন শব্দ ঈশ্বরের পুর্ব্বে ছিল কিংবা 

ঈশ্বর শব্দের পুর্বে ছিলেন, এইরূপ প্রয়োগ ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু 
কারণ ব্যতীত শব্দদ্ধারা কখনও স্যরি হইতে পারে না। শব্দ ব্যতিরেকেও 

স্ষ্টিকর্তী নিঃশব্দে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন কি? জীবন কোথায় 

ছিল? যদ্দি এই বচন দ্বারা জীলকে অনাদি মনে করা হয়ঃ তাহা হইলে 

আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বান প্রবাহিত করার কথ। মিথ্যা। কেবল কি মনুষ্যেরই 

জীবন উজ্জ্বল? পশ্বা্দির জীবন কি উজ্দ্বল নহে? ৯২॥ 

৯৩। আর রাত্রিভোজের সময়ে শয়তান তীহাকে সমর্পণ করিবার 
ত 

৭৪8 



৫৭৮ সত্যার্থ-প্রকাশ: 

ংকল্প শিমোনের পুত্র ঈক্ষরিয়োতী যিহুদার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিল ॥ 
যো ই* পর্বব :৩। জা ২॥ 

( সমীক্ষক )--ইহাও সত্য নহে। গ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে, “্যদি শয়তান সকলকেই বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলে শয়তানকে বিভ্রান্ত 
করে কে”? যদ্দি ব্লা হয় যে, শয়তান নিজেই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, 
তাহা হইলেও মন্ুষ্যও নিজে নিজেকে বিভ্রান্ত করিতে পারে, শয়তানের 

প্রয়োজন কি? যদি পরমেশ্বরই শয়তানের সৃষ্টিকর্তী হন এবং শয়তানকে 
বিভ্রান্ত করেন, তাহ। হইলে খ্রীঙ্ানদিগের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান; তিনিই 
শয়তানের দ্বারা সকলকে বিভ্রান্তু করিয়া! থাকেন। ভাল, এমন কাধ্য কি 

পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব? সত্য বলিতে গেলে, যিনি গ্রীষ্টানদিগের এই 

পুস্তক রচন! করিয়াছেন এবং যিনি ঈশ।কে ইশ্বরের পুত্ররূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনিই শয়তান ! বাস্তবিক এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে, এই পুস্তকে 
বধিত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নেন এবং যীশুও ঈশ্বর পুত্র হইতে পারেন না ॥ ৯৩ ॥ 

৯৪। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক,» ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও 

বিশ্বান কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, 
তোমাদ্দিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জঙ্য/ স্থান প্রস্তুত করিতে 

যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্ত স্থান প্রস্তুত করি, 

তখন পুনর্ববার আসিব এবং আমার নিকটে তোৌমাদ্দিগকে লইয়া যাইব; 

আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক। যীশু তাহাকে বলিলেন, 

আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়া না আমসিলে কেহ 

পিতার নিকট পৌছিতে পারে না। আমাকে জানিলে আমার পিতাকে ও 
জানিবে ॥ ই যো পণ ১৪। আত ১।২৩1৪। ৩৭ ॥ 

( সমীক্ষক )-_-এখন দেখুন! ঈশার এ সকল কথ! কি পোপ-লীলা অপেক্ষা 
কোন মংশে কম ? এমন প্রপঞ্চ রচন1 না! করিলে, কে তাহার মতজালে জড়িত 

হইত 1 ঈশা কি তাহার পিতার অধিকার একচেটিয়া করিয়! লইয়াছিলেন? 

ঈশ্বর যদি ঈশার বশীভূত হন, তবে তিনি পরাধীন। যিনি পরাধীন তিনি 
ঈশ্বরই নহেন। বাস্তবিক ঈশ্বর কাহারও আনুরোধ শুনেন না। ঈশার পূর্বে 
কি কেহ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন নাই? এইরূপে স্থানাদির প্রলোভন প্রদর্শন করা 

এবং নিঞ্জ মুখে নিজেকে পশ্থা, সত্য 'ও জীবন বল] সম্পূর্ণ আত্মন্তরিতার পরিচায়্ক। 
সুতরাং এ সকল কও সত্য হইতে পারে না ॥ ৯9 ॥ 
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৯৫। আমি তোমার্দিগকে সত্য সত্য বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস 

করে, আমি যে সকল কাধ্য করিতেছি সেও তাহ! করিবে, এমন কি এ সকল 

হইতেও বড় বড় কার্য করিবে । যো ইণ পর্ব ১৪। আত ১২॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! যদি শ্রীষ্টানগণ ঈশাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করেন, তাহা হইলে তাহার! মৃতসঞ্ীবনাদি কাধ্য করিঙে পারেন না কেন? 

তাহার! যদি বিশ্বাস বলে বিস্ময়জনক কাধ্য করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয় 

জামিতে হইবে যে, ঈশাও তাহ! করেন নাই। ঈশা হ্বয়ং বলিতেছেন, 

“তোমরাও আশ্চধ্যজনক কাধ্য করিবে”; তাহ সত্বেও কোন শ্রীষ্ডান সেইরূপ 
কার্য করিতে পারেন না। তাহ! হইলে এমন অজ্ঞানান্ধ কে আছে যে, ঈশার 

মৃতসন্ীবন প্রভৃতি বিশ্বাস করিবে ? ৯৫ ॥ 

৯৬। ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সত্য । ই* যোৎ ১৭। আৎ ৩॥ 

( সমীক্ষক )--যদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহ। হইলে খ্রীষ্ঠান্গণ যে 
তাহাকে তিন বলেন তাহা সর্ববথ! মিথ্য। ॥ ৯৬ ॥ 

নবা বাইবেলের বহুলাংশ এইরূপ বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ । 

যোহুনের প্রকাশিত বাক্য। 

এখন যোহনের অদ্ভুত কথাগুলি শ্রবণ করুন-_ 

৯৭। তাহাদের মস্তকের উপর সুবর্ণ মুকুট । নেই সিংহাসনের সম্মুখে 
সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহামনের 
সম্মুখে কাচময় এক সমুজ্জ আছে এবং সিংহীসনের চারি দিকে চার প্রাণী 
আছে । তাহাদ্দের আগে পিছে নেত্রযুক্ত আছে । যো প্র প* ৪1 আন 81৫1৬ ॥ 

( সমীক্ষক )-_দ্রেখুন, গ্রীষটানদিগের স্বর্গ যেন একটি নগর এবং তাহাদের 
ঈশ্বর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ! ন্বর্ণমুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ এবং 

সম্মুখে ও পশ্চতে নেত্রবিশিষ্ জীবের অস্তিত্ব অসন্ভব। তদ্বাতীত সে স্থলে 
সিংহ প্রভৃতি চারিটি পশুরও উল্লেখ আছে। এ সকল কথা কে বিশ্বাস 

করিতে পারে ? ৯৭॥ 

৯৮। আর ধিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাহার দক্ষিণ হস্তে 

একখান] পুস্তক দেখিলাম; তাহার ভিতর ও বাছির লিখিত ও সপ্ত মুক্রায় 
মুদ্রাঙ্কিত। এ পুস্তক খুলিবার ও তাহার ছাপা! সকল ভাঙ্গিবার যোগ্য কে? কিন্তু 
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্র্গে, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথব৷ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। তখন আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম, 

কারণ সেই পুস্তক খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও 
পাওয়। গেল না। যো প্রণ। পর্বব ৫। আত ১২৩1৪ ॥ 

( সমীক্ষক )-- দেখুন | গ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে সিংহাসন এবং মানব-ম্থুলভ 
আড়ম্বর আছে। তত্যতীত বনু শীলমোহরযুক্ত পুস্তকও আছে। স্বর্গস্থ কিংব! 

পৃথিবীস্থ কাহারও উহ। খুলিবার বা দেখিবার অধিকার নাই। যোহন রোদন 

করিতে থাকিলে, একজন প্রাচীন লোক বলিলেন যে, ঈশাই উহা খুলিতে পারেন। 

একটি প্রবাদ বাক্য আছে--যাহার বিবাহ তাহারই গীত গাও। ঈশার 
উপরেই সমস্ত মাহাত্ম্য আরোপ কর! হইতেছে ; কিন্তু এ সকল কেবল কথার 

কথা মাত্র ॥৯৮॥ 

৯৯। পরে আমি দেখিলাম এ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর এবং 

পগ্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাড়াইয়া আছেন, তাহাকে যেন বধ করা 

হইয়াছিল; তাহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত 
ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা । যো প্র“ পণ ৫। আণ ৬॥ 

( সমীক্ষক )-_-যোহনের স্বপ্নে কিরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে দেখুন! উক্ত 
স্বর্গে কেবল গ্রীষ্ঠানগণ, চারিটি পশু এবং ঈশা ব্যতীত অপর কেহই নাই! 
নিতান্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইহলোকে ইশার ছুইটিমাত্র চক্ষু ছিল, 
শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না; কিন্তু স্বর্গে তাহার সাতটি চক্ষু এবং সাতটি 
শৃঙ্গ হইল, আবার এ সকল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আত্ম! ছুঃখের বিষয় 
স্বীটানগণ এ সকল বিষয় কেন বিশ্বাস কারয়াছেন? তাহারা ত কিঞ্চিৎ 
বুদ্ধিও কার্যে প্রয়োগ করিতে পারিতেন ॥ ৯৯॥ 

১০০। তিনি যখন প্রস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখনও চারি প্রাণী ও 

প্রাচীন বর্গের চবিবশ জন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন। তাহাদের 

প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও ম্থগন্ধি ধুপে পরিপুর্ণ পবিত্র লোকদের 
কাম্য ম্র্ণময় বাটি ছিল। যো প্রৎ প* ৫। আণ৮॥ 

(সনীক্ষক)-_ভাল, যে সময়ে ঈশ'! স্বর্গে ছিলেন না, সে সময়ে এই হতভাগ্যগণ 
ধুপ, দীপ, নৈবেগ্ত এবং আরতি প্রভৃতি দ্বারা কাহার পুজা করিত? এখন 
প্রোটেষ্টানট শ্রীষ্টানগণ মুণ্তিপুজা খণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাদের বর্গ 
মুন্ডিপুজার গৃহন্বরূপ। ১০০ | 
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১০১। পরে আমি দেখিলাম যখন, সেই মেষশাবক সেই সাতটির 
মধ্যে প্রথম মুস্ত্রাটি খুলিলেন, তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর 
মেঘ গর্জজনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম_-আইস। আমি দৃপ্টিপাত করিলাম, আর 
দেখ, এক শুক্ুবর্ণ অশ্ব এবং তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি 

ধনুর্ধারী, তাহাকে এক মুকুট প্রদত্ত হইল এবং তিনি জয় করিতে করিতে সবই 
জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় শীলমোহর খুলিলেন 
তখন লাল ঘোড়া বাহির হইল । পৃধিবী হইতে এঁক্য ন্ট করার আদেশ 
তাহাকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয় শীলমোহর খুলিলে এক কৃষ্ণ ঘোড়া দেখ! 

গেল। চতুর্থ শীলমোহর খুপিলে এক পীতবর্ণ ঘোড়া দেখ! গেল। তাহার 
উপর মৃত্যু আরোহণ করিয়া আছে ইত্যাদি ॥ যো প্র* পৎ ৬।আ ১-৫1৭1৮ ॥ 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন, এসকল গল্প পুরাণের গল্প অপেক্ষাও অধিকতর 
অসম্ভব কিনা! পুস্তকের শীলমোহরের মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কিরূপে 
থাকিতে পারে? যিনি এপকল স্বপ্নপ্রলাপকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, 

তাহার অজ্ঞত সম্বন্ধে যত অধিক বল] ষায় ততই কম ॥ ১০১ ॥ 
১*২। তাহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন, হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, 

বিচার করিতে এবং পৃথিবীর নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে 
কতকাল বিলম্ব করিবে? তখন তাহাদের প্রত্যেককে শুর্লবন্ত্র দেওয়া হইল, 
এবং তাহাদিগকে বল) হুইল যে, তাহাদের সঙ্গী দাস ও ভ্ররাতুগণকে তোমাদের 
স্টায় বধ করিতে করিতে যতক্ষণ তাহ। শেষ না হয় ততক্ষণের জন্ু 

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতে হুইবে। যো প্রণ পণ ৬। আত .০১১॥ 
(সমীক্ষক)-_-এইরূপে শ্রীষ্টানেরা “দায়রা সোপর্দ” হইয়া বিচারের জন্ম ক্রন্দন 

করিবেন কিন্তু ধাহার1 বেদ্ধমতাবলম্ী তাহাদের বিচার হইতে কিঞ্চিতমাত্রও বিলম্ব 

হইবে না। যদি গ্রীষ্টানদ্িগকে জিজ্ঞাসা কর! হয়, “আজকাল কি ঈশ্বরের 
আদালত বন্ধ আছে? বিচারকাধ্যের অভাবে তিনি কি নিক্দ্মা হইয়। 

বসিয়া আছেন” 1 তাহা হইলে তাহারা এই প্রশ্্ের কোন যুক্তিসঙ্গত 
উত্তর দিতে পারিবেন না। আবার খ্ত্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরকে সহজে ভুলানও 
যাইতে পারে। কারণ ঈশ্বর খ্রীষ্ানদিগের অনুরোধে সহসা তীহান্ধের 
শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। তিনি এমন নৃশংসপ্রকৃতি 
যে, ন্ৃত্যুর পরেও বৈর নিধ্যাতন করেন। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে শাস্তি কিঞ্চিৎ 
মাও নাই। যেখানে ক্ষম। নাই? সেখানে কি হুঃখের পারাপার আছে ? ১.২॥ 
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১০৩। আর ডুমুর গাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হওয়ায় যেমন তাহার 
অপক ফলগুলি ঝড়িয়। যায়, তেমনই আকাশমগুলস্থ তারাসকল পৃথিবীতে 
পতিত হইল; আর আকাশ কাঁগঞ্জের ম্যায় কুঁচকিয়া পৃথক হইল ॥ যো 
প্র প০ ৬। আন ১৩। ১৪॥ 

( সমীক্ষক )-_-এখন দেখুন, ভবিস্তুদ্বক্ত! যোহন অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি 
এইক্ষুপ আবোল তাবোল অনার কথ! বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি 

লোক বিশেষ ; তাহা হইলে সমস্ত নক্ষত্র কিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইতে 
পারে? ন্ূর্যযাদির আকর্ষণ নক্ষত্রসমূহকে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে দিবে 

কেন? যোহন আকাশকে কি চাটাই মনে করিয়াছিলেন? আকাশ সাকার 

পণ্ধার্থ নহে যে, কেহ উহাকে জড়াইয়! কিংব। একত্র করিয়া লইবে। বাস্তবিক যোহন 

প্রভৃতি সকলেই বন্য মনুষ্য ছিলেন, তাহারা এসকল বিষয় কি জানিবেন? ১০৩॥ 

১০৪1 পরে আমি এ্রমুস্্রান্থিত লোকদের সংখ্য! শুনিলাম; ইত্্রায়েল 

সন্তানদের সমস্ত বংশের একলক্ষ চুয়াল্লিশ সহত্স লোক মুদ্রান্কিত। য়ীহুদাবংশের 

দ্বাদশ সহত্ম লোক মুক্রাঙ্কিত। যো প্র পণ ৭। আত ৪1৫ ॥ 
( সমীক্ষক )--বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর কি কেবল ই্রায়েলবংশীয় মনুষ্যদিগের 

প্রভু না সমস্ত জগতের প্রভূ? কেবল বন্য মনুষ্যদ্দেরই প্রভু না হইলে, 

তিনি তাহাদের সংসর্গে থাকিবেন কেন? তিনি কেনল তাহাদেরই সাহায্য 

করিতেন, আপর কাহারও নামও করিতেন না, ইহারই বা কারণ কি? 
অতএব তিন যথার্থ ঈশ্বর নহেন। ইআয়েলবংশীয়দের উপর শীল মোহরের 

ছাপ লাগাইয়৷ দেওয়া অনল্পঙ্ঞহার লক্ষণ হইতে পারে, কিংবা উহ! যোহনের 

মিথ্যা কল্পনা ॥ ১০৪ ॥ 
১০৫। এইজন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে এবং 

তাহার! দ্বিবারাত্র তাহার মন্দিরে তাহার আরাধনা করে। যো প্রকৎ 

পণ ৭ আ ৩ ১৫॥ 

(লমীক্ষক)-_ ইহা কি মহ পৌন্তলিকতা৷ নহে ? গ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কি দেহধারী 
মনুষ্যের স্থায় একদেশী নছেন? তিনি কি রাত্রিকালে নিস্ত্রাও যান না? 

তিনি যদি রাত্রিকালে নিজ্িত থাকেন, তাহ! হইলে সে সময়ে তাহার পুজ। 

কিরূপে হইতে পারে? সম্ভবতঃ তীহার নিপ্রাও লোপ পায়। যে ব্যক্তি 

দিবারাত্র জ্রাগিয়া থাকে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে এবং সে শত্যন্ত 

রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে ॥ ১০৫ ॥ 
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১০৬। পরে আর এক দূত আসিয়া বেদীর নিকটে দড়াইলেন, তাহার 
হস্তে সবর্ণনির্দিত ধূপ দানী ছিল এবং তাহাতে গচুর ধৃপ প্রদত্ত হইল। তাহাতে 
পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে 
উঠিল। পরে এ দৃত ধুপদানী লইয়া! তাহ! বেদীর অগ্মিতে পুর্ণ করিয়া! পৃথিবীতে 
নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল। যো" প্রৎ 
পণ ৮। আন ৩181৫ ॥ 

( সমীক্ষক )-_-এখন দেখুন! ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে ত বেদী, ধূপ, দীপ, নৈব্য্ে 

এবং তুরীবাস্ত মাছে। সুতরাং বৈরাগীদিগের মন্দির অপেক্ষা তাহাদের 
স্বর্গকি কম? বরং তাহাদের ন্বর্গে জাকজমক কিছু অধিক ॥ ১০৬ ॥ 

১*৭। প্রথম দৃত তরী বালাইলেন, আর রক্ত মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি 
হইয়া তাহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ পুড়িয়া 
গেল ॥ যো প্র পৎ ৮ আন ৭॥ * 

( সমীক্ষক )-_বাহবা | খ্রীষ্টানদিগের ভবিষ্যদূবক্কা | ঈশ্বর ও ঈশ্বরের দূত, 
তুরীর শব্দ এবং প্রলয়ের লীল। কেবল শিশুর ক্রীড়ার হ্যায় দেখাইতেছে ! ১০৭ ॥ 

১৭৮। পরে পঞ্চম দূত তরী বাজাইলেন, আর স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে 
পড়িতেছে এইরূপ একট! তার! দেখিলাম; তাহাকে অগাধ কুণ্ডের কূপের চাবি 
প্রদত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধ কপ খুলিল, আর এ কূপ হইতে বৃহত 
ভাটির ধুমের ম্যায় ধূম উঠিল । পরে এ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়। পৃথিবীতে 
আদিল । আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার গ্যায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। 

আর তাহাদিগকে বলা হইল কেবল সেই মনুষ্যদেরই পীড়ণ কর যাহাদের 

ললাটে ঈশ্বরের মুস্জাহ্ন নাই । তাহাদিগকে কেবল পাঁচ মাস পধ্যস্ত যাতন' 

দিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। যো প্র প* ৯। আণ ১-৫ ॥ 

( সমীক্ষক )-_তুরীশব্দ শুনিয়া কি নক্ষত্রসমূৃঙ্ স্বর্গে সেই দৃতগণের উপর 

পতিত হইল? এখানে ত পতিত হয় নাই। ভাল, ঈশ্বর কি প্রলয়ের জন্য 

সেই কুপটি রাখিয়া! ছিলেন? তিনিই কি গঙ্গপালগুলিকে পুধিয়া রাখিতেন ? 
বোধ হয়, পঙ্গপালগুলি শীল মোহর দেখিলেই এসকল লোককে দংশন কর! হইবে 
কি না জানিতে পারিত ! নির্বেবাধ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়! খ্রীষ্টান করিবার 
ও প্রতারণ! করিবার জন্বা এইরূপ বলা হইত, “তুমি যদ্দি খ্রীষ্টান না হও তাহা 

হইলে তোমাকে পঙ্গপাল দংশন করিবে” । যে দেশে বিদ্াচ্চা নাই, সেই দেশেই 
এসকল সম্ভব, আর্ধ্যাবর্তে নে । আর ইহাই কি প্রলয়? ১০৮॥ 
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১০৯। এ অশ্বারোহী সৈম্যের সংখ্যা বিশ কোটি। যো প্রৎ 
পণ ৯। আত ১৬॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, স্বর্গে এত গুলি অশ্ব কোথায় থাকিত? কোথায় 1 
বিচরণ করিত ? উহার! স্বর্গে কতই না মল পরিত্যাগ করিত এবং তাহাতে 
কতই না তুর্গন্ধ উৎপন্ন হইত [ অধিক বল! নিশ্রয়োজন। আমরা আর্য্যগণ 
এমন স্বর্গ, এমন ঈশ্বর এবুং এমন মতকে জলাঞ্জলি দ্রিয়াছি। সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বরের কৃপায় এসকল বগ্ধাট থ্রীষ্টানদ্বিগের মস্তি হুইতে দুর হইলেও 
মঙ্গল ॥ ১০৯ ॥ 

১১০। পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আঙগিতে 

দেখিলাম। তাহার পরিচ্ছদ মেঘ, তাহার মস্তকের উপরে মেঘ ও ধনুক, তাহার 

মুখ সুর্যতুল্য, তাহার চরণ অগ্নিস্তন্ততুলা। তিনি সমুজ্জে দক্ষিণ চরণ ?ও স্থলে 

বাম চরণ রাখিলেন। যো প্রণ্পৎ ১৭। আণ ১1২1৩॥ 

( সমীক্ষক )- দেখুন! এনকল দূতের বৃত্তান্ত পুরাণের কাহিণী কিংবা ভাটের 

গল্প অপেক্ষাও অধিক কৌতুকজনক ॥ ১১৭ ॥ 
১১১। পরে দণ্ডের স্যায় এক নল আমাকে দেওয়া! হইলে এক জন কহিলেন-_ 

উঠ, ঈশ্বরের মন্দিরকে, যজ্ঞবেদীকে ও যাহারা তাহার মধ্যে ভজন করে তাঙ্া- 

দ্রিগকে ওজন কর। যো প্রণ পণ ১১। আন ১॥ 

( সমীক্ষক )-_-এখানকার কথ! ত দুরে থাকুক, স্বর্গেও শ্রীষ্টানদিগের জন্ম 
মন্দির নির্মিত হইয়াছে এনং মন্দিরের মাপও লওয়া হইয়াছে । যেমন 
তাহাদের স্বর্গ তেমনই তাহাদের কথা! উদ্দাহরণ ন্বরূপ, প্রভু-ভোজনের 

সময় গ্রীষ্ঠানগণ ঈশার মাংস ও রুধির কল্পনা! করিয়। রুটি ভক্ষণ এবং মন্তপান করেন। 

শীক্ষ্ৰায় ক্রুশের প্রতিমুন্তি রাখাও এক প্রকার মুগ্তিপুজা ॥ ১১১ ॥ 
১১২। পরে ঈশ্বরের স্বর্গন্থ মন্দির মুক্ত হইল, তাচ্াতে মন্দিরর 

মধ্যে তাহার বিধানের সিন্টুক দেখা গেল। যো প্রণৎ পণ ১১। আন ১৯॥ 

( সমীক্ষক )--বোধ হয়, স্বর্গের মন্দির সর্বদা বন্ধ থাকে, কখনও কখনও 

খোলা হয়। পরমেশ্বরের কোন মন্দির থাকা কি সম্ভব? বেদেোক্ত সর্ববব্যাপ চ 
পরমাত্মার কোন মন্দির থাকা অসম্ভব । অবশ্ট ত্রী্টানদিগের ঈশ্বর সাকার । 

তিনি স্বর্গে কিংবা পৃথিবীতে থাকুন, এখানকার ম্যায় ম্বর্গেও শব্খ-ঘণ্টাধযনি 
পেঁ। পে। ঢং ঢং সহকারে তাহার পুজ। হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ খুষটানগণ কখনও 

কখনও ধর্মবিধানের সিন্দুক দেখিয়া থাকেন! তগ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ 
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হয় তাগা জানা নাষ না। বোধ হয় মনুব্যদিগকে প্রলোভিত করিবার জঙ্য 

এ সকল কাম্য করা হইয়া থাকে ॥ ১১২॥ 
৯১৩ । অর স্বর্মধ্যে এক বড় আশ্চর্য দেখ! গেল। একটি স্ত্রীলোক, 

সম *াঠাপ পরিচ্ছ" ও চন্ত্র তাহার পদের নীচে এনং তাহার মস্তুকের 

উপধে ত্বার্শশ তারার এপ মুকুট । সে গর্ভবতী, আর ব্যথিত! হইয়। টেঁচাইতেছে, 
সন্তান প্রসণ্রে জন্য ব্যথা হইঙেছে। ন্বর্গমধো আর এচ আশ্চযা দেখা! গেল। 

দেখ, এক প্রকাণ্ড লোভিতবর্ণ অগ্রগর। তাহার সপ্ত মস্তকক ও দশ শুঙ্গ এবং 
সপ্ত এল্ত.€ সপ্ত পাজনুকুট' আর ডাহার লাঙ্গুল আগাংশর এক তুঠারাংশ নক্গত্রকে 

াকবণ € রয়া পৃথিবীতে দিশেপ করিল ॥ আআ প্রৎ পণ» । আছ ১২1১২৩৪ ॥ 
1 সঞ্ষক )-5কমন লন্বা-চণড়! গল্প বলা হইয়াছে, দেখুন । গ্রীষ্টানদিগের 

স্বর্গেও হতভাগিনা জ্ালোকটি চাঙক।র করতে । কেহ ভাহার ছুঃখের 

কথা শ্ুাদতিহ শা এবং কে তাহার হুইর দুর করিতে শারিতেছে না। 

হঙাগর যে পুষ্দ্ব।রা নগঞ সমূহের এক তৃতীয়াংশকে পৃথবীতে নিক্ষেপ করিল, 
মেহ গুচ্ছ কহ বড ছিল? নক্ষত্ সমুঙের এক হৃতায়াংশকে সে পৃথিবীর উপর 
শিপ করিয় ৪12 জাল, পৃথিবা ত ক্ষুজ। কিন্তু নক্ষত্রগুল এক একটি 

(শান ভূমপ্ডল। সতবাং প্ুথবার মধো এট নক্ষত্রের সমাবেশ হইতে 

পাবে না । তাহা হলে অনুমান করা যাহঠে পারে যে যান এঠ গল্প লিখিয়াছেন 

নক্ষএসমূহর এক তূঠীয়াশ তাহারই গৃহের উপর পতিত হহয়া থাবিবে। 

আর যে অজ বেণ পুচ্ছ এত প্রকাণ্ড ছিল থে, সে নক্ষত্রসমুহের এক তৃতীয়াংশ 

আডিং বিয়া পু খবাত্ত নিন করিরাছিল। মেই অজগরও বোধ হয় তাহারই 

25 থাকত ॥ ১১৩ ॥ 

১১১। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, মীখায়েল ও তাহার দুতগণ অজগরের সহিত 

দ্ধ করতে লাগিলেন ॥ যো শরৎ পণ ১২। আত ৭॥ 

( সমার্দক )--যদি কেধ শ্রীষ্টা“পিগের স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, তাহাকে 
থাকার বুছ্েণ জন্য অতান্ত ছুঃখ ভোগ কারতে হইতেছে। অতএব এখানে 

থাকিতে এনন স্বর আশ। পরিত্যাগ কঞুন। যে স্থানে শাণ্তিভঙ্গ এবং 

উপজ্্রব ঘটে, সেই স্থানই খ্রীষ্টানপিগের উপযুক্ত ॥ ১১৪ ॥ 
১১৫। আর সেই বৃহত্ড অজগর নিক্ষিপ্ত হহল; এ সেই পুরাঙন স্প 

যাহাকে শয়তান এল হয়, যে সমস্ত নরলো।কের ভ্রান্তি জম্মীয়॥ যো প্রৎ 

প০ ১২। আৎ৯॥ 

ণ৫ 
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( সমীক্ষক )--যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি সে মনুহ্যরদিগকে 
প্রতারিত করিত না? শয়তানকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ অথবা নিহত কর! 

হয় না কেন? যি শয়তান সংসারের সকলকেই প্রলোভিত করে, তবে 

শয়তানকে প্রলোভিত করে কে? যদ্দ সে নিজেই নিজেকে প্রলোভিত 

করে, তবে যাহার। প্রলোভিত হয়, তাহারাও শয়তান ব্যতীতই প্রলোভিত 

হইতে পারে। যদি ঈশ্বর শয়তানকে প্রলোভিত করেন, তবে তিনি ঈশ্বরই 

নহেন। দেখ! যাইতেছে যে, শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও শয়তানকে ভয় করেন; 
কারণ তিনি শয়তান অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে শয়তানকে পাঁপ 

করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড দিতেন। কিন্তু জগতে শয়তানের বত রাজ্য তাহার 

লহআ্সাংশের একাংশও খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য নয়। বোধ হয় এই 
কারণেই খ্রীষ্ঠানদের ঈশ্বর শয়তানকে তাহার হুক্ষশ্মে বাধা দিতে পারেন না। 
স্থৃতরাং জান! গেল যে, আজকাল খ্রীষ্টান রাজ্যাধিক।রিগণ যেমন দন্্য-শস্করদিগকে 

লত্বর দগুদান করেন, গ্রী্ঠানদিগের ঈশ্বর সেরূপ করেন না। তাহা হইলে এমন 

নির্বেবোধ কে আছে যে, লে ধেদমত পরিত্যাগ করিয়া কপোলকল্িত শ্রী্কানমত 

গ্র্থণ করবে? ১১৫ ॥ 
১১৬। হায়! পৃথিবী ও সমুস্ত্রবাসিগণ, শয়তান তোমার্দিগের নিকট 

নামিয়া গিয়াছে ॥ যো প্র পণ ১২। আৎ ১২॥ 

( সনীক্ষক )--ঈশ্বর কি কেবল সেখানেরই অধিপতি এবং রক্ষক ? তিনিকি 

পৃথিবী এবং মনুগ্তাদি প্রাণীর অধিপাত এবং রক্ষক নহেন? তিনি যদি 
পৃথিবারও রাজা হন, তাহা হহণে শয়তানকে খিনাশ কগিতে পারিলেন ন৷ 
কেন? শয়তান সকলকে প্রতারিত করিতেছে, তাহ দেখিয়াও ঈশ্বর তাহাকে 

বাধ। দতেছেন না। ইহাতে জানা যাইতেছে থে, ছুই ঈশ্বর আছেন, তাহাদের 

একজন সংপ্রকৃতি, অন্ক জন অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী অথচ ছুষ্উ 
প্রকৃতি ॥ ১১৬ ॥ 

১১৭। তাহাকে খিয়ালিশ মাস পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়। 
গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল। তাহার নামের, 
তাহার তাবুর ও স্বর্গবাণীদের নিন্দা কগিতে হইবে । আর পবিত্র ব্যক্তিগণের 
সহিত ঘুদ্ধ কারবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমত| এবং সব বংশের, 
ভাষার ও দেশের উপরে অধিকার প্রদত্ত হুইল ॥ যো প্র*ৎ পণ ১৩। 

আৎ ৫1৬৭ ॥ 
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(সমীক্ষক )--ভাল, পৃথিবার লোকদ্দিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্ত শয়তান 
ও পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং সত্প্রকৃতি মনুষ্যদিগকে তাহাদের সহিত 

যুদ্ধে লিপ্ত কর। কি দন্থ্যদ্লপতির কাধ্য নহে? কোন ঈশ্বরভক্ত এমন কার্য 
করিতে পারেন না ॥ ১১৭ ॥ 

১১৮। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সেই মেষশাবক পিয়োন 
পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহার সহিত এক লক্ষ চুয়ালিশ সহস্র 

লোক । তাহাদের ললাটে তাহার নাম ও পিতার নাম লিখিত ॥ যো প্রৎ পণ ১৪। 

আও ১॥ 

( সমীক্ষক )--দেখুন! ঈশার পিতা এবং ঈশা সিয়োন পর্ববতে অবস্থান 

করিতেন । কিন্তু ১১ ৪৪০০* মনুষোর গণন। কিরূপে করা হইল স্বর্গবাসী- 

দিগের সংখা! কি কেবল ১.৪৪০০*? অবশিষ কোটি কোটি গ্রীষ্টান্বে, 

মস্তক শীলমোহরণুক্ত করা! হইল কেন ? তাহারা সকলেই কি নরকে গেলেন? 

পিয়োন পর্বতে গিয়। গ্রীষ্টানদিগের দেখা উচিত যে দেস্থানে সেনার সহিত 

ঈশার পিতা আছেন কিনা । যদ্দি থাকেন, তবে যাহা লিখিত আছে 

তাহা সভা, নতুবা সমস্তই মিথা।। যদ্দি তাহার অন্ক কোন স্থান হইতে সে 

স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোথ। হইতে আসিলেন? যদি বল। হয় 

যে, স্বর্গ হইতে আঙিয়াছেন, তাহ! হইলে তাহার কি পক্ষী ষে, এমন বিশাল 

সেনা লইয়া উপরে এবং নিগ্বে উড়িয়া যাতায়াত করিতে পারেন? যদি 
যাঁতায়।ত করেন তাহা হইলে ঈশ্বর একজন পরিধর্শনকারী জিল। ম্যাজিষ্ট্রেট 

সদৃশ । সে ক্ষেত্রে এক, ছুই অথশ। তিনজন ঈশ্বরের দ্বারা চলিবে না, 
কিন্তু প্রত্যেক ভূমগুলের জন্য ন্যুনকল্লে এক এক জন ঈশ্বরের প্রয়োজন হইবে । 

কারণ এক, দুই কিংবা! তিন জন ঈশ্বরের পক্ষে বু ব্রহ্ষাণ্ডে বিচরণ করা ও 

বিচারপতির কার্য করা অসম্ভব ॥ ১১৮ ॥ 

১১৯। হা, মাত্মা কহিতেছেন। আহার। আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম 

পাইবে; কারণ তাহার্দিগের কাধ্ায সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে॥ 

যোৎ প্র পৎ ১৪। আত ১৩॥ 

( সমীক্ষক )- দেখুন ! ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর ত বলিতেছেন তাহাদের কর্ম 
পীর অপার 

তাহাদের সঙ্গেই থাকিনে অর্থাৎ, সকলকে  কর্ধানসারেই ফল প্রদত্ত হইবে। 
সপ চে আপ জলা ০ 

কিন্তু ইহার! বলেন যে, ঈশা তাহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ এবং তাহাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন। সুধীগণ বিচার করুন যে এ স্থলে ঈশ্বরের না প্রীষ্টানদের 



৫6৮৮ সত্যার্থ-প্রকাশঃ 

বাঁকা, সতা। দুইটি বিরুদ্ধ বাঁকোর মধো একটি অবশ্ট মিথা, কারণ, 
সিজার পাল লাগিল পলা ৩ পিপি 

দুইটিই সতা হইতে পারে না। খ্রীষ্টানদ্গের ঈশ্বরের কিংবা দি 
রাজন তর পর আত শত অনা 

বাক্য মিথ্যা হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই মাসে যায় না ॥ ১:১৯ 

১২০ আব ঈশ্বরের রোষের মহাকু:ও নিক্ষেপ উর পরে নগরের 

বাহিরে এ কুণ্চে তাহ! দলন করা গেল, তাহাতে কুণ্ড হইতে রক্ত বাহির 

হইল এবং অশ্বগণের বল্প। পর্যাস্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ পরাস্ত প্রবাহিত হইল ॥ 

যো প্র পণ ১৪। আৎ ১৯২০ ॥ 

( সমীক্ষক )-দ্রেখুন! এ সকল গল্প পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে | 

বোধ হয় শ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর রুদ্ধ হইলে হত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। সাহার 

কোপের কুণ্ড পুর্ণ হইল, তবে কি তাহার ক্রোধ ভল কিংণা অপর কোন 

তরল পদার্থ যে, তদ্বারা কুণ্ডটি পরিপুণ হইল? এক শত ক্রোশ পান্থ 

রুধির প্রবাঠিত হওয়া অদন্তব। পায়ু সংগোগে কাধর তণ্ক্ষণা ঘনীভূত 

হইয়] যায়; ভাহা হইলে উতা কিরূপ রা এ তহতে পাবে? শ্রতরাং 

এ সকল কথ] মিথা ॥ ১২০ ॥ 

১২১। স্বর্গে সাক্ষার তান্বুর মনির খুলিয়া দেওয়া হইল ॥ যো প্র 

পণ ১৫। আত ৫। 

( সনীক্ষক )--খ্রাষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বচ্ হহলে সাক্ষীর কি পুয়াজন ছিল ? 

তিনি ত নিংজেহ সমস্ত জানিতে পারতেন। স্থহরাং ানশ্চিতরূপে জানা 

যাইতেছে যে, তিনি সর্ববজ্জজ নেন কন্ধু মনুষ্যের হায় আল্পচ্ঞ । তাহার 

পক্ষে ঈশ্বরের কাধ্য করা কি সপ্পপ? না, না, না, কখনহ না। আবার 

এই শ্রকরণে দৃতপিগের সম্বন্ধে অনেক অসগ্গন কথা লেখা হইয়াছে 

এই সকপকে কেহহ সতা বলিয়া বিশ্বাস করিত শারে না। কত আর লেখ! 

যাইবে? এহ প্রকরণ এসকল ধিষয়ে পরিপুণ ॥ ১২১ ॥ 

১২২। ঈশ্বর উগার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়ান্ছেন। সে যের্প 

বাবহার কারত, ভোমারও হাহার প্রতি সেহরূপ বাধার কর ১ আর তাহার 

ক্রিয়।নুষারে দ্বিগচণ প্রতিফল তাহাকে দাও ॥ যো প্রণ পৎ ১৮। আৎ ৫1৬ 

( সনাক্ষক )--দেখুন | প্রতাক্ষ দেখ যাইতেছে ঘে, গ্রীষ্ান'দগের ঈশ্বর 

অগ্যায়কার' । কারণ, যাহার বাদৃশ বা ঘধত কণ্ম, তাহাকে তাদুশ এবং তত 

ফলদাণ করাকে হ্যায়, এবং নুনাধিক দান করাকে অহ্টায় বলে। যিনি স্বয়ং 

অন্যারকারা তাহার উপামকগণ অগ্ঠায় করিবে না কেন? ০২১৭। 
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১২৩। মেষশাবকের নিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাহার ভার্ষ্য! আপনাকে 

প্রস্তুত করিল ॥ মোন প্রৎ পণ ১৯। আত ৭॥ 

( সমীক্ষক )--এখন শুনুন? গ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে বিবাহও হইয়! থাকে ! 

ঈশ্বর স্বর্গেই ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন পিজ্ধাস্য এই যে, ঈশার শ্বশুর, 
শাশুড়ী এবং শ্যালক কাহার ছিলেন? ঈশার কয়টি সন্তান ছিল? বীধ্যনাশ 

বশতঃ বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং আয়ু হাঁপ পাওয়ায় আজ পর্ান্ত তিনি জীবিত নাই 3 

কারণ সংযোগজগ্ত পধার্থের বিয়োগ অবশ্যভাবী। অগ্যাবধি খ্রীষ্টানগণ ঈশার 

প্রতি বিশ্বানান হইয়। প্রতারিত হইতেছেন, জানি না আরও কত কাঁল প্রতাপিত 

হইতে থাকিবেন ॥। ১২৩ ॥ 

১২৪। তিনি সেই অজগরকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন অপবাদক 

এবং শয়তান। তিনি তাহাকে সহআ্ সর বন্ধ রাখিলেন আর তাহাকে 

অগাধ কুণ্ডের মধো কোয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুন্তরাঞ্ষিত 
করিলেন; যেন এ সহত্র বগুসর সম্পূর্ণ না হইলে সে সব দেশের লোককে 

আর ভ্রান্ত করিতে না পারে ॥ যো প্রৎ পণ ২০। আত ২৩॥ 

( সমক্ষ+ )--দেখুন! বনু কষ্টে শয়ভানকে ধৃত করিয়া এক সহস্র বৎসর 
কারারুদ্ধ রাখা হইল। কারামুক্ত হইয়া সেকি সকলকে প্রতারিত করিবে না? 

এমন হৃবৃন্তিকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখা কিংবা বধ করাই উচিত ছিল। তবে 

বাস্বপক্ষে শ্রীষ্টানদের শয়তান বপিয়া কেহই নাই। শয়তান ্রীষ্টানদগের ভ্রম 

মাত্র। কেবল জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করিবার 

জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে । জনৈক ধূর্ত কয়েক জন নির্বেবাধকে 
বলল, “চপ তোমাদ্িগকে দেবতা দর্শন করাইব”। সে একানিজ্ঞন স্থানে 

এক বাক্তকে চত্ুভুর্জ সাজাইয়া একটি ঝোপের মধ্যে ধ্রাড় করাইয়া 
রাখে এবং সে স্থানে তাহাদিগকে লইয়া [গিয়া বলে, “৪ক্ষু মুদদিয়৷ থাকিবে, 

যখন খুলিতে বলিব, তখন খুলিবে; যখন চক্ষু মুদিতে বলিব তখন মুদিবে; 

নতুবা অন্ধ হৃহয়া যাইবে”। তাহারা চতুভুজ মু্ডির সম্মুখ আঙিলে 

ধূর্ত বলিল, “পর্শন কর” আবার তশ্ক্ষণা বলিল না, "চক্ষু মু" তখন 

নিমেষে সেই চতুভুর্জ মুক্তি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন ধূর্ত বলিল, 
“চক্ষু খোল, নারায়ণ দর্শন কর, তোমাদের নারায়ণ দর্শন হুইয়া গেল”। 

প্বীষ্টানদিগের কথাও সেইরূপ। তাহারা বলিয়া থাকেন, “যে ব্যক্তি, 
আমাদের ধণ্ম বিশ্বান করে নাঃ সে শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্ত হইবে”। খ্রীষ্টান 
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বাতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগেরও এইরূপ অনেক লীলা! খেলা আছে। 

কাহারও তাহাদের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত হওয়। উচিত নহে ॥ ১২৪॥ 

১২৫। তাহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল। 
তাহাদ্দের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি দেখিলাল, ক্ষুদ্র 
ও মহান সমস্ত মৃত ব্যক্তি দেই সিংহাসনের সম্মুখে ধাড়াইয়া আছে। পরে 
পুস্তক খোলা গেল। আর একখানি পুস্তক অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা গেল, 

এবং পুস্তক সমূহের লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্যানুসারে ম্বৃতদের 
বিচার হইল ॥ যো প্রাণ পণ ২০। আঁ ১১1১২ ॥ 

(সমীক্ষক)--কিরূপ বালকোচিত কথা শুনুন! আচ্ছা, পৃথিনী এনং আকাশ 

কিরূপে পলাইতে পারিবে 1 এমকল কিসের উপরেই বা! অবস্থান করিনে ? যাহার 

নিকট হইতে এসশল পলায়ন করিল, তিনি কোথায় এবং তাহার সিংহাসনই বা! 

কোথায় ছিল? যদি ম্বৃতদ্রিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে দগুয়মান রাখ! হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও উপবিষ্ট কিংবা দগ্ায়মান ছিলেন । তবে 

এখানকার কাক্ষ আদালতে অথবা দোকানে যেরূপ চলে, পুস্তকের বণনা 

অনুসারে ন্বর্গেও কি ঈশ্বরের কাধ্য সেইরূপে চলিতে থাকে? ঈশ্বর কি 

নিজেই জীব্দিগের কন্দতালিকা লিখিয়াছিলেন না তাহার গোমস্তাগণ 

লিখিয়াছিল ? এসকল কথা বিশ্বাস করিয়। শ্রীষ্টান প্রভৃতি অনীশ্বরকে 

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়াছেন ॥ ১২৫ ॥ 

১২৬। তীহাদ্দের মধ্যে একজন আলিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়! 

কহিলেন-_-মআইল, আমি তোমাকে সেই বধুকে অর্থাৎ মেষশাবক্ে ভাধ্যাকে 
দেখাই ॥। যো প্রৎ পৎ ২১। আত ৯॥ 

(সমীক্ষক)__ঈশ! সম্ভবতঃ স্বর্গে ভাল বধূ অর্থাৎ পত্বীলাভ করিয়া আনন্দভোগ 
করিতেছিলেন । যে সকল শ্রীষ্টান স্বর্গে গমন করেন, তাহ্থারাও বোধ হয় সেস্থানে 

সত্রী এবং সন্তান সম্ভতি লাভ করেন এবং অত্যধিক জনসমাগম বশতঃ রোগোতপত্তি 

হওয়ায় অনেকে মৃত্রাগ্রস্তও হইয়। থাকেন! এমন স্বর্গকে দূর হইতে করযোড়ে 
নমস্কার ॥ ১২৬॥ 

১২৭। আর তিনি সেই নলঘ্বার নগর মাপিলেন। উহা সাড়ে সাত শত 

ক্রোশ পরিমিত হইল, তাহার দৈর্ঘয, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার 

প্রাচীর মাপিলে, মনুস্তের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুলারে একশত চুযাল্লিশ হস্ত 
হুটুল। প্রাচীরে গাধুনি শূর্ধকান্তমণির এবং নগর নির্মল কাচের লদৃশ 



ত্রয়োদশ সমুল্লাস ৫৯১ 

স্বচ্ছ ন্পর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তিযূল সকল সর্ধ্ববিধ মূল্যবান প্রস্তর 
ভূষিত। প্রথম ভিতিমূল নূষ্যকাস্তের, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় রক্তকান্তের, 

চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদুধ্যের, যষ্ঠ মাণিক্যের। সপ্তম পীতমণির, অষ্টম 
পরাগমণির, নবম পুষ্পরাজের, দশম লগুনীয়ের, একাদশ ধুত্রকান্তের, দ্বাদশ 
ম্টাবের। আর দ্বাদশ দ্বার দ্ারশটি মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তার 
নিম্মিত এবং নগরের পথ স্বচ্ছ কাচব বিমল স্তববর্ময়॥ যো প্র 
পণ ২১। আা* ১৬--২১॥ 

( সমীক্ষক )-্রীষ্টানদিগের ন্বর্গের বর্ণনা শুনুন! স্তর পর তাহার! বর্গে 
জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে এরূপ বিশাল নগরের হ্যায় স্বর্গ তীাহাদ্দের সকলের 

সমাবেশ হইতে পারে না। কারণ সেস্থানে মনুষ্যের আগমন আছে, কিন্তু সেস্থান 

হইতে প্রত্যাবর্তন নাই। আর ন্বর্গকে যে মহামূল্য রতু ও সুবর্ণ নন্মিত নগররূপে 
ব্ণন। কর] হইয়াছে তাহ! কেবল নির্বেধোধ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া! জালে 

জড়িত করিবার ছলন! মাত্র । স্বর্গ নগরৈর দৈধ্যপ্রস্থ যেরূপ বণিত হইয়াছে 
তাহা। সম্ভবপর, কিন্তু উহার উচ্চত। সাড়ে সাত শত ক্রোশ কিরূপে হইতে গারে ? 

স্তরাং এসকল মিথ্যা কপোলকল্পনা মাত্র। এত বড় প্রকাণ্ড মুক্তা কোথা 

হইতে আসিল ? ধাহারা এসকল লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের গৃহস্মিত 
কপসের মধ্য হইতে আপিয়। থাকিবে! এলকল গল্প পুরাণেরও থাবা ॥ ১২৭॥ 

১২৮। আর অপাবত্র বস্তু অথব। ঘ্বণ্য কম্ম ও মিথ্যাচারে রত কেহ কাচ 

তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ॥ যো প্রৎ প* ২১। আৎ ২৭॥ 

( সমীক্ষক )-_-যর্দি তাহাই হয়, ঠাহ। হইলে খ্রীষ্টানদিগের বলিবার কারণ কি 

যে, পাপীরাও খ্রীষ্টান হইলে স্ব: যাইবে? ইহা অবশ্য সত্য নহে, সত্য 

হইলে যে যোহন এসকল মিথা। কথা [লখিয়াছেন তানও বোধ হয় ন্ব্গে 

প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ঈশাও বোধহয় স্বর্গে যান নাই কারণ যদ্দি এক 

জন পাপীও স্বর্গে যাইতে না পারে, তাহ। হইলে যিনি বহু পাপীর পাপভার 

বহনকারী, তিনি কিরূপে স্বর্গবাসী হইতে পারেন ? ১২৮॥ 

১২৯। এবং কোন পাপ আর হইবে না) আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের 

সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে । তাহার দাসেরা তাহার আরাধনা করিবে ও 

ঈশ্বরের মুখদর্শন করিবে এবং তাহার নাম তাহাদের ললাটে থা(কবে। সেখানে 
রাত্রি আর হইবে না এবং প্রদীপের আলোকে কিংবা সুয্যের আলোকে 

লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আনৌকিত 



৫৯২ সত্যাথ-প্রকাশঃ 

করিবেন এবং তাহার সদ সর্ববদ। রাজত্ব কাঁরবে। যোৎ প্র" পণ ২২। 

আও ৩৪৫ ॥ ॥ 

( সমীক্ষক )-্রীষ্ঠানদিগের ন্বর্গবাস কিরূপ দেখুন! ঈশ্বর এবং ঈশা 

কি সর্বদ। সিংহাসনে বসিয়। থাকিবেন, আর ভূত/গণ ঈশ্বরের মুখপানে তাকাইয়। 

থাকিবে? এখন খলুন দেখি, শ্রীষ্টানদিগের ঈত্রুরের যুখ কি ইউরোপীয় মুখের 
ম্যায় শ্বেতবর্ণ, অথবা নিগ্র!র মুখের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা আর কোন দেশীয়ের 
মুখের হ্যায়? শ্রীষ্টানদিগের এই ম্বর্গও এক প্রকারের বন্ধন। কারণ, সে স্থানে 

ছোট বড় বিচার আছে। আশার যখন সেই একই নগরে বাস করিতে বাধ্য তখন 

কই হইবে না কেন? তদ্ধযতীত ধাহার মুখ আছে, তিনি কখনও সর্বজ্ঞ এবং 

সর্ক্বেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১২৯॥ 

১৩০। দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি এং আমার প্র“তফল আমার সঙ্গে । 

যাথার যেমন কাবধ্যঃ তাহাকে তেমনই ফল দব॥ যোৎ প্রণৎ পৎ ২২। 

আন ১২॥ ৃ 

( সমীক্ষক )--ঘর্দ সত্যই মনুষ্য ক্যানসারে ফল প্রাপ্ত হর, তবে পাপ 

কখনও ক্ষম! কর] হয় না; যদি ক্ষমা করা হয়, তবে বাইবেলের বাক্য মিথ্যা | 

যদি বল। হয় যে, পাপ ক্ষমা করার কথাও বাইবেলে লিখিত আছে, তবে 

পুপনাপর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা মিথা। অতএব এ সকল কথা বিশ্বাম করা 

যাইতে পারে না। আর কত লেখ। যাইবে? গ্রাষ্ঠানধিগের বাইবেলে এহরূপ 

লক্ষ পক্ষ খণ্ডনযোগ্য বিষয় আছে। এস্থ.ল বাইবেলের কিঞ্চিত শিদর্শন মার 

দেওয়া হইল। এতন্ারা স্থধীগণ বিদ্তৃ হরূপে বুঝিয়া লইদেন। এহ পুস্তকে অল 

কয়েকটি মাত্র সত্য আছে) অবশি্ নিধ্যায় পরিপুর্ণ। অআঅসতের সংপণে 

সঙাও বিশুদ্ধ ঘার্কিতে পারে না; এই কারণে বাইবে-, িালযো, গা নঠে। 
ওলা শপ 

কিন্ত বেদ গ্রহণ করা হইলেই বিশুদ্ধ সত্য গুহাত হয় ॥ ১৩০ ॥ 
উপাত্ত লি ৭ 

ইতি শ্রীনদদয়ানন্দলরন্বতীম্বামিনিশ্গিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূমিতে 
কুশ্চীন মতবিষয়ে ভ্রয়ো'শঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্নঃ ॥ ১৩ ॥ 



এই চতুর্দশ সমুল্লাসে অন্ক কোন গ্রস্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র কুরাণের 
অভিপ্রায় অনুসারেই মুনলমান মতবিষয় লিখিত হইয়াছে, কারণ মুসলমানগণ 
সম্পূর্ণদপে কুরাণবিশ্বাসী। সম্প্রদাযগত মতভেদবশতঃ শব এবং অর্থাদি 
সম্বন্ধে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কুরাণ সম্বন্ধে সকলেই এক মত। কুরাণ 

আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উর্দদ,ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। 
আরবীভাষাবিৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদ্দিগের দ্বার সংশোধিত সেই উর্দু, অনুবাদের 
হিন্দী অনুবাদ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে । যদ্দি কেহ বলেন যে, এই 

অনুবাদ অশুদ্ধ; তাহা হইলে সর্বাগ্রে মৌলবীদ্দিগের অনুবাদ খগুন করা! 
কর্তব্য এবং পরে এ বিষয়ে লেখ তাহাদের কর্তবা। 

কেবল মানবঞ্জাতির উন্নতি এনং সত্যাসতানির্ণয় এই আলোচনার একমাত্র 
উদ্দেশ্য । সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাক আবশ্টক। তদ্দারা সকলে 

পরস্পরের মত বিচার, দোষখগ্ডন ও গুণগ্রহণের স্বযোগ পাইবে । মুললমান মত 

কিংব। অন্ঠ কোন মতের অনর্থক নিন্দা বা প্রশংসা কর অভিপ্রেত নহে। কিন্তু 

যাহ। ভাল তাহাকে ভাল এবং যাহা মন্দ তাহাকে মন্দ বলিয়া জানাই সকলের 

কর্তব্য। তাহাতে কেহ কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ এবং সত্যের 

অপলাপ করিতে পারে না। সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবার পরেও স্বীকার কর! 

বা ন। কর। সকলের ইচ্ছাধীন ; এ বিষয়ে বলগ্রয়োগ কর যায় না। নিজের 

কিংব। পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ জানিয় গুণগ্রহণ ও দেোষবর্জন 

এবং হুঠকারীদ্দিগের হঠকারিত। ও ছুরাগ্রহ হ্রাস করাই সজ্জনদিগের রীতি । 
পক্ষপাতিতা দ্বার জগতে কতই না! অনর্থ ঘটিরাছে ও ঘটিতেছে! ইহ! 

সতা যে, এই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরের অনিষ্ট করিয়া স্বয়ং লাভ 

হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অপরকে বঞ্চিত কর! মনুষোচিত কাধ্য নহে। 

৭৬ 
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এ স্থলে সভ্যবিরুদ্ধ কিছু লেখা হইয়া থাকিলে, ভদ্র মহোদয়গণ তাহ! জানাইবেন। 

উচিত বিবেচিত হইলে তাহা স্বীকার করা যাইবে। কারণ হঠকারিতা, দুরা গ্রহ, 

ঈধ্যা-দেষ এবং বাদ বিবাদ ঘটাইবার বা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কিছু লিখিত 

হয় নাই। যাহাতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে ন! পারে, কিন্তু সকলেই 

পরস্পরের ছিতসাধনে যত্ববান্ হয় তাহাই আমাদের সর্ব প্রধান কর্তব্য । 

এই চতুর্দশ সমুল্লাসে_. মুসলমানমত.. বিষয় ভন্তরমহোদয়দিগের নিকট 

নিবেদন করিতেছি। তাহার! বিচার পুর্ববক যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ এবং যাহা 

অহিতকর তাহা বর্জন করুন। - 

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর্ষ্যেু ॥ 
ইত্যনুভূমিক1 
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£পর মুলমানগণের মশুবিষয়ে লিখিত হইবে। 

১। আল্লাহের নামের সহিত আরম্ত; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। 

মঞ্ত্রিল ১। সিপার। ১। সুরত ১॥ 

( সমীক্ষক )--মৃসলমানেরা বলেন যে কুরাণ খুদ্দার বাণী। কিন্তু 
এই বচন হইতে জান! যাইতেছে ষেঃ ইহার অপর কোন রচয়িতা আছে । কারণ 

ইহ1 পরমেশ্বররচিত হইলে “আল্লাহের নামের সহিত আরম্ত৮ বল] হইত ন1; 

“মনুষাদিগের প্রতি উপদেশের জন্য আরন্ত,৮ বল হইত। যদি মনে করা হয় 

আল্লাহ মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন, “তুমি এইরূপ কর” তাহা হইলেও 

সঙ্গত হয় না; কারণ তাহাতে পাপের আরম্তও খুপ্দার নামে হইবে এবং 

তাহার নাম কলঙ্কিত হইবে। যদিতিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু হন, তাহা 
হইলে তিনি তীহার স্যগ্িতে মনুষাদদের সুখের জন্য অন্য প্রাণীদ্দিগকে 
দারুণ কষ্ট দিয় হতা। করিয়। মাংসভোঞজনের আদেশ দিলেন কেন? এসকল 

প্রাণী কি নিরপরাধ নহে? তাহারা কি ঈশ্বরের স্যষ্ট নহে? *্পরমেশ্বরের 
নামে উত্তম কর্মের আরন্ত,” কুকর্্মের নহে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল। 

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অসঙ্গতি আছে, কেননা চৌধ্য, লাম্পট্য এবং মিথাভাষণ 

প্রভৃতি পাপকর্ম্ের আরম্তও কি পরমেশ্বরের নামের সহিত করিতে হইবে? 
বোধ হয় এই কারণেই মুলমান কসাইরা গবা্দির কচ্ছেদ করিবার সময়েও 
“বিম্মিল্লাহ” ইত্যার্দি পাঠ করিয়া! থাকে । উক্ত বচনের ইহাই অর্থ মনে করিয়া 
মুসলমানেরা কুকম্মের আরম্তও ঈশ্বরের নাম লইয়া করিয়। থাকে । মুসলমানদের 
খুদা দয়ালুও নহেন ; কারণ পুর্বেধাক্ত প্রাণীদের প্রতি তাহার দয় হয় না। 

উত্ত বাক্যের অর্থ যদি যুললমান না আনেন, তবে এই বাক্যের প্রকাশও বৃথা । 
যদি অন্ত অর্থ করেন, তবে সেই প্রকৃত অর্থকি? ১॥ 
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২। সকল স্তুতি পরমেশ্বরের জন্য) তিনি “পরবরদ্িগারঠ অর্থাৎ সমস্ত 

সারের পালনকর্তা । তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মং১। সিৎ ১। 
স্রতুল্ফাতিহা । আত ১২॥ 

( সমীক্ষক )--যদি কুরাণের খুদ1! জগতের পালনকর্ত! হইতেন এবং 

সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়! প্রদর্শন করিতেন, তাহ! হইলে তিনি মুসলমানের 

হস্তে ভিন্নমতাবলম্বী ও পশ্বাদ্দির হত্যার আদেশ দিতেন না। তিনি ক্ষমাকারী 

বলিয়া কি পাগীকে৪ ক্ষমা করিবেন? তাহ! হইলে পরে দেখা যাইবে, 

*“কাফিরদিগকে হত্যা কর” বলিবেন কেন? যাহারা কুরাণ এবং পয়গম্বর 

মানে না তাহাদিগকে কাফির বল হয়। এই নিমিত্ত কুরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া 

মনে হয় না। ২॥ 

৩। বিচার দিবসের অধিপতে ! আমরা তোমাকেই ভক্তি করি, তোমারই 

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। 
মং১। সিৎ ১। স্ুৎ ১। আত ৩1৪1৫ ॥ 

(সমীক্ষক )--খুদা কি দকল সময়ে ন্যায় বিচার করেন ন11 কোন 

বিশেষ দিনেই কি তিনিম্থায় বিচার করেন ? ইহ অগ্ঠায় মনে হয়। তাহাকে 
ভক্তি কর! ও তাহার সহায়ত! প্রার্থনা করা অবশ্য সঙ্গত; কিন্তু তাই বলিয়া 

কুকম্মের জন্যও কি তাহার সহায়ত! প্রার্থনা করিতে হইবে ? সত্যমর্গ কি 

কেবল নুসলমানেরই না অন্যেরও ? মুসলমানেরা সত্যমার্গের অনুসরণ করেন না 

কেন? যে পথে কুকর্ম করা যায়, সেই পথকেই তীহারা সরল মার্গ মনে করেন 

কি? যাহা ভাল, তাহা যদি সকলের পক্ষেই ভাল হয়, তবে মুসলমানদের 

বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অস্তকের মধ্যেও যাহ! ভাল তাহ স্বীকার না করিলে 
তীছার। পক্ষপাতী ॥ ৩॥ 

৪1 তুমি যাহাদিগকে কুপা করিয়াছ, তাহাদের গথ আমাদিগকে প্রদর্শন 

কর। যাহাদের প্রতি তুমি “গঞ্জব” অর্থাৎ অত্যন্ত কোপদৃষ্টি করিয়াছ এবং 
যাহার পথভ্্র্ তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিও না। মং ১। মিৎ ১। 

সত ১। আত ৬.৭॥ 

( সমীক্ষক )--মুসলমনগণ পুর্ববজন্ম এবং প্রাক্তন পাপপুণ্য ্বীকার করেন ন! 

স্থতরাং কাহারও প্রতি “নিয়ামত” অর্থাৎ ফজল বা দয়! প্রদর্শন ঝরায় এবং কাহারও 

প্রতি না করায় খুদ্বা পক্ষপাতী হইবেন। পাপপুণ্য ব্যতীত হ্ঃখস্ুখ প্রদান করা 

অল্গায়। অকারণ দয়! ব৷ কোপদৃষ্টি কর। অস্বাভাবিক । ঈশ্বর দয়। করিতে কিংব! 
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ক্রুদ্ধ হুইতে পারেন না। পুর্নবপঞ্চিত পাপপুণ্য না থাকায় তিনি কাহারও 
প্রতি ক্রুদ্ধ বা দয়ালু হইতে পারেন নাঁ। যেহেতু এই স্ুরতের টিগ্লণীতে লিখিত 
আছে যে “এই সুরা! আল্লাহ্ সাহেব মনুষ্যদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; যেন 
তাহার! সর্বদা এইরূপ বলিতে থাকে»? অতএব পআলিফ বে” ইত্যাদি অক্ষর 
খুদ্রাই তাহাদিগকে শিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত তাহারা 
উত্তর সুরত কিরূপে পাঠ করিল 1 তবে কি তাহার! কেবল কণ্টদ্বারাই উচ্চারণ 
করিতে ও করাইতেছিল ? তাহা হইলে সম্তবতঃ সমস্ত কুরাণটি মুখে মুখেই 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এখন বুঝিতে হুইবে যে, যে পুস্তকে পক্ষপাত আছে, 

তাহা ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় আরবীদিগের 
পক্ষে কুরাণ পাঠ করা সহজ কিন্তু অপর ভাষাভাষীদিগের পক্ষে কঠিন। 
তাহাতে খুদ। পক্ষপাতী হন। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর স্থষ্টির অন্তর্গত সকল 
দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি শ্যায়বিচার করিয়া, সকল দেশের ভাষা 

হইতে পৃথক সংস্কৃতভাষায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এই ভাবা 
জানিতে হইলে, মকল দেশের লোককে একই রূপ পরিশ্রম করিতে হয়। 

এই ভাষায় কুরাণ প্রকাশ করিলে পূর্বের্বাক্ত দৌব ঘটিত না॥ ৪ ॥ 
৫1 এই পুস্তকে কোন দংশয় নাই। ইহ ধাশ্মিকিগের পথপ্রদর্শন করে। 

তাহার! পরোক্ষ বিষয় বিশ্বাস করে, নমাজ পড়ে এবং আমার প্রদন্ত ধন হইতে 

ব্যয় করে। পুর্বে যে পুস্তকের অথবা! তোমার পুর্বেব যে পুস্তকের অবতরণ 
হইয়াছে তাহার! সেই পুস্তক ও কয়ামন্ত বিশ্বীদ করে এবং তাহাদের প্রভুর 
শিক্ষান্ুনারে চলে। তাথারই মুক্তি পাইবে। নিশ্চয় যাহারা কাফির, 

তাহাদিগকে ভোমার ভয় প্রদর্শন করা বান করা সমান । তাহার! বিশ্বাস 

করিবে না; আল্লাহ্ তাহাদের চিত্ত ও কণ শ্ীলমোহর ছ্বারা কুদ্ধ করিয়া 

দিয়াছেন। তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ এবং তাহাদের জন্য কঠোর 
পরিশ্রম রহিয়াছে । মং১। সি ১। শু ২। আন ১1৩1৪8121৬৭ 

( সমীক্ষক )--খুদার নিজ মুখে নিজ পুস্তকের প্রশংসা কি আত্মস্তরিতা 
নহে ? ধাহার1 পরহেক্জগার অর্থাৎ ধান্মিক তাহার! স্বভাবতঃ সত্যমার্গে থাকেন 

কিন্তু যাহারা অসত্য মার্গে থাকে কুরাণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে 

পারে না; তবে কুরাণের প্রয়োজন কি? পাপপুণ্য এবং পুরুষকার বিচার 

না করিয়াই খু কি তাহার ধনভাগার হইতে ধন ব্যয় করিতে দ্বেন? 
তবে সকলকে দেন না কেন? মুসলমানদের পরিশ্রম করিতে হয় কেন? 
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যদ্দি বাইবেল ইঞ্জিলের উপর বিশ্বাস কর! উচিত, তবে কুরাণের উপর যেরূপ 
বিশ্বাস মুসলমানের! করিয়া থাকেন সেইরূপ বাইবেলেও বিশ্বাস করেন ন। কেন? 

বাইবেলে বিশ্বাস করিলে কুরাণের ** প্রয়োজন কি? যদি বল] হয় যে, 

কুরাণে অধিক কথা আছে, তাহা হইলে বোধ হয়, খুদ। প্রথম পুস্তকে এসকল 
লিখিতে ভুলিয়া! গিয়াছিলেন ! যদি না ভুলিয়! থাকেন, তবে কুরাণরচন। 

নিষ্রয়োজন। আমরা কোন কোনটি ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে কুরাণ 

এবং বাইবেলের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। তাহা হইলে বেদের ম্যায় একটি 

সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করা হইল না কেন? কেবল মাত্র কয়ামতই 
বিশ্বান করিতে হইবে অন্ত কিছুই বিশ্বামযোগ্য নহে? ১।২।৩॥ কেবল 

প্রীষ্জীণ এবং মুললমানেরাই খুদার নির্দেশ অনুলারে চলেন? তাহাদের মধ্যে 
পাপী কি কেহই নাই? তাহারা কি অধান্মিক হইলেও মুক্তি পাইবেন? 
অন্যেরা কি ধান্মিক হইয়াও মুক্তি পাইবে না? যদি তাহাই হয়, তবে 
কি ঈশ্বরের অজ্ঞতা ও অন্ঠায় প্রকাশ পায় না?৪॥ যাহারা মুসলমান 

মত মানে না, তাহার্দিগকে কাফির বলা কি “একতরফা ডিক্রী” নহে ? যদ্দি 

পরমেশ্বর তাহার্দের কর্ণ এবং অস্তুঃকরণ শীলমোহর দ্বার রুদ্ধ করায় তাহার! 

পাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নাই, পৌষ খুদার। ম্ৃতরাং 
ঠাহার্দের স্থখছুংখ এবং পাপপুণ্য হইতে পারে না। ধাঁহার! স্বাধীনভাবে 

পাপপুণ্য কিছুই করে না, তাহাদিকে দণ্ড দিবার কারণ কি 1৫ 
৬ তাহাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বৃদ্ধি 

করিয়াছেন । মণ ১। সি ১। সণ ২। আণ৯॥ 

( সমীক্ষক )-_মাচ্ছা, বিনা অপরাধে তাহার রোগ বুদ্ধি করিতে খুদার 
কি দয়া হইল না? তাহাতে সেই হতভাগ্যদের কতই না কষ্ট হইয়া থাকিবে! 

ইহা কি শয়তান অপেক্ষাও অধিকতর শয়তানি কর! নহে? খু কাহারও 

অন্ধঃকরণ শীলমোহর হবার! অবরুদ্ধ, কিংবা কাহারও রোগ বৃদ্ধি করিতে পারেন 

ন1; স্বকৃত পাপই রোগবৃদ্ধির কারণ ॥ ৬॥ 
৭। ঘিনি তোমাদের জঙ্য পৃথিবীরূপ শধ্যা ও আকাশরূপ ছাদ রচনা 

করিয়াছেন। মং ১। সি ১। সুণ২। আন ২২॥ 

* বাত্তবিক এই শকটি “কুরআন” ) কিন্তু হিন্দীতে লোকে ইহাকে “কুরাণ” বলে। 
লেই কারণে এইক্প লিখিত হইয়াছে । 
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( সমীক্ষক )--ভাল, আকাশ কি ছাদ হইতে পারে? আকাশকে ছাদ 
মনে করা অজ্ঞভাসুচক এবং হাস্যকর। অপর কোন ভূমণ্ডলকেও ছাদ মনে 

কর] তাহার নিজন্ব কল্পন মাত্র ॥ ৭ ॥ 
৮। যে বস্তুতে তোমার সন্দেহ আছে আমি আমার পয়গন্থরের নিকট সেই 

বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছ। যর্দি সত্যবাদী হও, তবে সেইরূপ একটি সুরত 
লইয়া আইস, আল্লাহ ব্যতীত তোমার অপর যে যে সাক্ষী আছে, তাহাদিগকে 

আহবান কর; নতুব! মনুস্থ যে অগ্নির ইন্ধন, সেই অগ্নি এবং অবিশ্বাসীদের জঙ্য 
যে প্রস্তর প্রস্ত5 আছে তাহ! হইতে ভীত হও। মং১। দিণ ১। স্ুৎ ২। 

আত ২৩। ২৪॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, ইহাও কি একটি কথা যে, তাদৃশ একটি “সুরত” 
রচিত হওয়া অসম্ভব ? সআাট আকবরের সময়ে মৌলবী ফৈজী কি বিন্দু 
ব্যবহার না করিয়াই কোরাণ সঙ্কলন করেন নাই? নরকের অগ্নি কিরূপ? 

পাধিব অগ্নিকে কি ভয় করিতে হইবে না? ইহাতে যাহা পতিত হয়, 
তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, কাফিরদের দ্য 

প্রস্তর প্রস্তত করা হইয়াছে, পুরাণেও সেইরূপ বণিত আছে যে, শ্লেচ্ছদের 
জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত রহিয়াছে। এই ছুইটি বর্ণনার মধ্যে কোনটিকে সত্য 
মনে করা যাইবে? নিজ নিজ মতানুষারে উভয় পক্ষই স্বর্গগামী ; কিন্তু 

এক পক্ষের মতানুসারে অপর পক্ষ নরকগামী। ম্তরাং উভয় মতই মিথ্যা । 

কিন্ত সকল মতানুসারেই সত্য এই ষে, ধান্মিকের! স্থখ এবং পাপীর। ছঃখ 

ভোগ করিবে ॥ ৮॥ 

৯। যাহারা বিশ্বাসী এবং উত্তম কর্ম করে, তাহাদিগকে আনন্দের সংবাদ 

দ্রাও যে, তাহাদের জগ্ঠ বহিস্ত (খর্গ ) রহিয়াছে । তাহার নিম্ভাগে নদী 

প্রবাহিত হইতেছে । যখন সে স্থানে ভোজনার্থ তাহাদিগকে ফল দেওয়া 

হইবে, তখন তাহারা বলিবে যে, সেই বস্ত তাহাদিগকে পুর্বে দেওয়1 হইয়াছিল। 

তাহাদের জন্থ পবিত্র রমণীগণ সর্ধধদা আহবান করিতেছে । মং১। লি ১। 

সহ০২। আত ২৪॥ 

( সমীক্ষক )__ভাল, কুরাণের এই বহিস্ত পৃথিবী অপেক্ষ1 কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ? 
পৃথিবীতে যে সকল বহ্ত আছে, স্বর্গেও মুসলমীনদের সে সকল আছে ; বিশেষত্ব 
কেবল এইমাত্র যে, এ স্থানে মনুষ্য যেমন জন্মে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যাতায়াত 
করে, স্বর্গে সেইরূপ নহে । এ স্থানে হুন্দরী নারীরা চিরকাল জীবিত 
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থাকে না কিন্তু সেস্থানে থাকে । তাহা হইলে যত কাল কয়ামতের রাত্রি 
না আসে, ততকাল এই হূর্ভাগা নারীদের দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত 

হয়? অবশ্ব, যদি তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয় হয় এবং তাহার 
আশ্রয়ে তাহাদের দিনগুলি যদ্দি কাটিয়া যায়, তবে ভাল । কিন্তু দেখ! যাইতেছে, 

যে মুসলমানদের এই বহিস্ত গোকুলিয়৷ গৌসাইদের গোলোক ও মন্দির সদৃশ ! 
গোলোকে নারীর সম্মান অধিক পুরুষের সম্মান নাই। সেইরূপ, খুন্বার গৃহেও 
নারীদের সম্মান অধিক, এবং তাহাদের প্রতি খুদার প্রেমও অধিক, পুরুষদের প্রতি 
কম। এই হেতু খু! সুন্দরী নারীদগকে সর্বদা বহিন্তে রাখিয়াছেন ; 

পুরুষদিগকে রাখেন নাই। খুদ্ধার ইচ্ছা ব্যতীত নারীর! কিরূপে চিরকাল 
স্বর্গে থাকিতে পারে? যদ্দি তাহারা খুদ্রার ইচ্ছানুসারেই থাকে, তবে খুদ! 

তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়াও পড়িতে পারেন। ৯॥ 

১০। আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখাইয়া দেওয়। হইল। তণ্ুপর তিনি 

ফেরিস্তার্দিগকে সম্মুখে করিয়া বলিলেন, প্যদ্দি তোমরা! সত্যবাদী হও, তবে 
আমাকে এ নকল বস্তুর নাম বল।” তিনি বলিলেন, “ছে আদম! এ সকলের 

নাম বল।” আদম সকল বস্তুর নাম বলিয়া দিলে খু! ফেরিস্তার্দিগকে 

বলিলেন, “শামি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি নিশ্চয়, পৃথিবী ও 
আকাশের গুপ্ত বস্তসমূহকে এবং প্রকট ব গুণ্ত কর্ম-সমূহকে জানি? মং ১। 
সিৎ ১। সৎ ২। আত ১৯। ৩১ ॥ 

( সমীক্ষক )-_-ভাল এইরূপে ব্ব্গীয় দূতদিগকে প্র হারিত করিয়! আত্মশ্লাঘ! করা 

কি খুদ্ার কার্য হইতে পারে? ইহা ত কেবল প্রতারণা মাত্র; কোনও 

বিদ্বান ইহ! বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এমন উন্ধত্যও দেখান না। ঈদৃশ 
কার্ধ্যঘারাই কি খুদ্ধা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছ। করিতেছেন ? অবশ্য, 
যাহার যেমন ইচ্ছা, বন্যা মনুষ্যদের মধ্যে জ্রান্তমত চালাইতে পারে এনং তাহা 

চলাও সম্ভব, কিন্তু সভ্যদের মধ্যে তাহ] সম্ভব নহে ॥ ১০ ॥ 

১১। আমি যখন ফেরিস্তাদিগকে বলিলাম, “বাবা আদমকে দগুবৎ প্রণাম 

কর।” তখন সকলে তাহ! করিল; কিন্তু শয়তান অন্বীকার ও গর্ব করিল, 

কারণ সেও কাফির। মং ১1 সি ১। সূ ২। আত ৩১॥ 
( সমীক্ষক )--এতদ্ছারা জানা যাইতেছে যে, খু সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ভূত, 

ভবিষ্যৎ এনং বর্তমানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নছেন। তিনি সর্বজ্ঞ হইলে 
শয়তানকে স্থ্টিই করিবেন কেন? খুদ্া তেজন্বীও নছেন। কারণ, শয়তান 
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তাহার মাঙ্ছঞা লঙ্ঘন $রা সন্বেও তিনি তাগর কিছুই করিতে পারিলেন ন|! 
আরও দেখুন! এক শয়তান কাফির খুদদাকেও হতবুদ্ধি করিল। তাহা 
হইলে যেখানে মুললমানদের মতে কোটি কোটি কাফির আছে, সেখানে তাহাদের 
খুদা1! এবং তীহারা কি করিতে পারেন? খুদা কখনও কাহারও রোগ বৃদ্ধি 
করেন, কাহ্াকেও পথভ্রষ্ট করেন, এ সকল তিনি শয়তানের নিকট 
শিখিয়া থাকিবেন! শয়তানও বোধ হয় এ সকল থুদ্দার নিকটে শিক্ষা 
করিয়াছে; কারণ খুদ্া ব্যতীত শয়তানের গুরু অপর কেহই হইতে পারে 
না ॥ ১১ ॥ 

১২। আমি বলিলাম, “আদম! তুমি ও হোমার স্ত্রী বঠিস্তে থাকিয়া 
আনন্দের সহিত পেখানে ইচ্ছা! “ভাক্জন কর; কিন্তু এবুক্ষের নিকট যাইও 
না, গেলে পাপী হইবে” শরতান তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া বহিস্তের আনন্দ 

হইতে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম, অবতরণ কর, তোমাদের 
পবম্পরের মধো কেহ শক্র আছে; তোমাদের বাসস্থান পৃথিবা এবং সে 

স্থানে তোমকা এক এক সময়ে এক এক বস্থ লাভ করিবে”। আদম তাহার 
প্রভু কিছু কথ! শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল । মং ১। সি* ১। সৃণ ২। 
আত ৩৩1৩৪ ॥ 

( সমীক্ষক ১-_খুদা। কেমন মল্লজ্ঞ দেখুন! এইমাত্র আশীর্বাদ করিলেন, 
“প্বর্গে থাক”, আবার পর যুহুর্েই বলিলেন, “বাহির হ৪”। তিনি ভবিষ্যৎ 

জ্ঞাত থাকিলে বরই বা দিবেন কেন? দেখা যাইতেছে যে তিনি বিভ্রান্তকারী 

শয়তানকে দণ্ড দিছে অক্ষম। তিনি কাহার জন্য সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? 

নিঃঞজর জন্য করিয়াছিলেন কিংবা! পরের জন্য ? পরের জন্য করিয়া থাকিলে 

নিষেধ করিবার কারণ কি? স্ুতরাং এ সকল কথা ঈশ্বর কিংন৷! ঈশ্বরকৃত 

পুস্তকের হওয়া অসন্ভব। আদম সাহেব খুদ্দার নিকট কত বিষয় শিক্ষা 
করিয়া আসিয়াছিলেন? তিনি কিরূপে পৃথিবীতে আমিলেন? ন্বর্গ কি পর্ববত 

কিংবা আকাশের উপর অবস্থিত? তিনি তাহা হইতে কিরূপে অবতরণ করিলেন ? 
পাপীর ম্যায় উড়িয়া! আসিলেন, কিংব। প্রস্তরখণ্ডের ম্যায় উপর হইতে পতিত 

হইলেন ? যেহেতু মৃত্তিকা্ধারা আদমশাহেবকে নিশ্মাণ করা হইয়াছে, 
অতএব জান। যাইতেছে যে, গ্রীষ্টানদের ন্বর্গেও মৃত্তিক। আছে । বোধ হয়, 

সেখানকার ফেরিস্তারাও সেইরপে নিম্মিত হইয়াছেন। কারণ পাধিব শরীর 
ব্যতীত ইন্দ্রিয-স্খ-ভোগ হইতে পারে না। পাধিব শরীর থাকিলে মৃত্যুও 

৭৭ 
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আছে; তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহারা ম্বর্গ হইতে কোথায় গমন করেন ? 
মৃত্যু না, থাকিলে জম্মও থাকে না। কিন্তু জন্ম থাকায় মৃত্যুও নিশ্চয় 
আছে। তাহা হইলে স্ত্রীলোকের৷ যে চিরকাল স্বর্গে বাস করে বলিয়! কুরাণে 

লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা; কারণ তাহাদের ম্বৃত্যু নিশ্চিত। ম্ৃতরাং 
স্বর্গবাসীদের মৃতাও অবশ্বাস্তাবী ॥ ১২ ॥ 

১৩। ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন কোন জীব কোন জীবের ভরা 

রাখিবে না, কাহারও অনুরোধ রক্ষিত হইবে না, কাহারও নিকট হইতে 

ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর! হইবে না এবং কেহ সাহায্যও পাইবে নাঁ॥ মং ১। সিণ ১। 
সুত২। আণ ৪৮॥ 

( সমীক্ষক '-_বর্তমানে কি ভয় করিবে না? কুকার্য্যে সর্ববদ] ভয় পাওয়া 

উচিত। অনুরোধ স্বীকৃত না হইলে, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে যে, 
পয়গন্থরের সাক্ষ্য অথব! স্থপারিশ বশতঃ খুদা স্বর্গ প্রদান করিবেন? খুদা 

কি কেবল ন্বর্গবানীদেরই সহায়? তিনি কি নরকবাসীদের সহায় নহেন ? 

তাহ। হইলে তিনি পক্ষপাতী ॥ ১৩ ॥ 

১৪। আমি মূসাকে পুস্তক এবং অলৌকিক শক্তি দিলাম এবং তাহাকে 
বলিলাম, “তুমি নিন্দিত বানর হইয়া যাও”। সম্মুখবন্তী এবং পার্খবস্তাদিগকেও 
এই ভয় দেখাইলাম এবং বিশ্বণাপীদিগকে শিক্ষা দিলাম। প্ুং ৯। সি ১। 
সুৎ ২। আণ ৫৩।৬৫।৬৬॥ 

( সমীক্ষক )--মুলাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকিলে কুরাণ প্রকাশ বৃথ!। 

বাইবেলে ও কুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর মুসাকে অলৌকিক শক্তি 

দিয়াছিলেন; কিন্ত তাহা বিশ্বাযোগ্য নহে । কারণ যাহ। পুর্বে ছিল, তাহ! 
এখনও থাক উচিত। যেহেতু এখন কাহারও অলৌকিক শক্তি নাই, সুতরাং 

পুর্বরবেও ছিল না। যেমন আজকালও স্থার্থপরেরা অঙ্ঞানদের নিকট পাগ্ডিত্যের 
ভান করে, বোধ হয়, সে কালেও এরূপ ভগ্ামি করা হইত । খুদ্ধা এবং তাহার 
সেবকগণ এখন৪ বিদ্ভমান মাছেন; কিন্তু খুদা আজকাল তাহার সেবকর্দিগকে 

অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন না কেন? আজকাল কেহ অলৌকিক শক্তি 
প্রদর্শন করিতে পারে নাকেন? ঈশ্বর মৃসাকে পুস্তক দিয়া থাকিলে পুনরায় 
কুরাণপ্রেরণের কি প্রয়োঙ্গন ছিল! সগকন্ম করা এবং অসগু কন্ম না কর! 

সম্বন্ধে উপদেশ সর্বত্র একই প্রকার; ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে একই কথা লিখিলে 

পুনরুক্তি দোষ ঘটে । মৃস! প্রভৃতিকে যে যে পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
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খুধা কি কোন তুল করিয়াছিলেন? যদি খু কেবল ভয় দেখাইবার অন্য 
নিন্দিত বানর হইতে বলিয়া থাকেন, তবে হয়ত তাহার বাক্য মিথ্যা অথবা! তিনি 
ছলনা! করিয়। থাকিবেন। যিনি এ সকল কুথা বঝুলন তিনি খু! নহেন এবং 

যে পুস্তকে এ সকল কথা আছে, তাহা ও খুদার রচিত নহে ॥ ১৪ ॥ 

১৫। এইরূপে খুদ্ধা ম্থৃতদিগকে পুনর্জীবিত এবং তোমাদিগকে তাহার 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমর1 বুঝিতে পার। মং ১। 

সি ১। সৎ ২। আণ ৬৭॥ 

( সমীক্ষক )-খুদ্বা কি মৃতদ্দিগকে পুনজীঁবিত করিতেন? তবে এখন 

করেন না কেন? কয়ামতের রাত্রি পর্যান্ত জীবদিগকে কি কবরের মধো 

পড়িয়া থাকিতে হইবে? আজ কাল কি তাহারা দ্বায়রা স্পর্দ আছে? 
কেবল এই কয়েকটিই কি ঈশ্বরের নিশান? পৃথিবী, চন্দ্র, শুধ্য প্রভৃতি 
কি তাহার নিশান নহে? জগতে যে বিচিত্র স্থ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তাহ 
কি সামান্য নিশান ? ১৫ ॥ 

১৬। তিনি নিত্যকাল বহিন্ত অর্থাৎ বৈকুণ্টবাসী। মং ১। দি ১। স্থুৎ ২। 
আৎ ৭৫॥ 

( সমীক্ষক )--কোন জীবেরই অনন্ত পাপ-পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। 
এই কারণে কেহই সর্ববদ! স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি খুদা 
এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে তিনি মন্যায়কারী এবং অজ্ঞ। কয়ামতের রাত্রিতে 

স্যায়বিচার হইলে মনুষ্যের পাপপুণ্য সমান হওয়া উচিত। কর্ম অনন্ত না হইলে, 

কর্মফল কিরূপে অনন্ত হইবে? যদি বল হয় যে, সাত কিংবা আট সহজ 

বশসরেরও কাছাকাছি সুষ্ি হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পূর্বের খুদ্দ। কি নিষণ্মা। 
হুইয়! বপিয়াছিলেন 1 কয়ামতের পরেও কি তিনি নিষ্বম্মী থাকিবেন ? এ সকল 

বালকের কথ|; কারণ পরমেশ্বরের কার্ধ্য সর্ববদ্ধাই বর্তমান। যাহার যে পরিমাণ 

পাঁপপুণা, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ ফল প্রদ্দান করেন ম্থৃতরাং কুরাণের 
এ কথ! সত্য নহে ॥ ১৬॥ 

১৭। আমি তোমাদ্দিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছি যে, তোমরা নিজেরা পরস্পরের 

রক্তপাত করিবে না এবং পরস্পরকে গুহ হইতে বিতাড়িত করিবে না। 

তোমরা যে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছ, তোমরাই তাহার সাক্ষী । কিন্তু তোমরাই আবার 

পরস্পরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্যে একদলকে অপরের গৃহ হইতে 

বিতাড়িত করিতেছছ। মং১। দ্িৎ ১। সু ২। আণ৭৭॥ 
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( সমীক্ষক )--ভাল, প্রতিজ্ঞা করা এবং প্রতিজ্ঞা করান অগ্লজ্জঞের কাধ্য, 
পরমাত্মার নহে । সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর সাধারণ মন্ু'ষ।র ম্যায় কঠোরতা অবলঙ্ন 

করিবেন কেন? ইহা কিরূপ ধাম্মিকের কার্য যে, কোল নিজেরা পরস্পরের 
রক্তপাত এবং স্বমতাবলম্বীদিগকে গৃহ হইতে বিভাড়িত করিবে না, অথচ 

ভিন্নমতাবলম্বীদের রক্তপাত করিবে এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত 

করিবে? ইহ! মিথ্যাচার, মূর্খতা এনং পক্ষপাতিতা। পরমেশ্বর কি পুর্বে 
জানিতেন না যে, তাহার প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ কাধ্য করিবে? জানা যাইতেছে যে, 

মুসলমানদের ঈশ্বরও অনেকটা শ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সদৃশ, এবং কুরাণ স্বতন্ত্র 
রচনা নহে। কারণ কুরাণের কয়েকটি উপদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই বাইবেলে 
আছে ॥ ১৭॥ 

১৮। যাহারা পারলৌকিক জীন্নের বিনিময়ে এহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে, 
তাহাদের পাপ কখনও লঘু করা হইবে না, তাহাপধিগকে সাহায্য করা 

হইবে না। মং ১। সি ১। সণ ২। আত ৭৯॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, ঈশ্বরের টি এমন ঈধা-ছেষ হইতে পারে? কাহাদের 

পাপ লঘু করা হইবে? কাহাধিগক্ই বা সাহায্য করা হইবে? শাহার পাপী 
হুইলে দণ্ুর্দানের পরিণর্তে তাহাদের পাপ লঘু করা! অন্ঠায় হইবে। দগুদান 

পূর্বক পাপ লঘু করা হইলে, এস্থলে যাহাদের উল্লেখ মাছে, তাহারাও দণ্ড 
পাইয়া লঘূ হইতে পারে। দরগুদান করিয়াঁও লঘু করা না হইলে অন্যায় হইবে । 
যাহাদ্দের পাপ লঘু করিবার কথা, তাহারা ধণন্মাক্মা ঠইলে তাঠাগা স্বভাবতঃই 

লঘু থাকে; তবে খুদ্দা কি করিবেন? অতএন এ সকল বিদ্বানের লেখা 
নতে। স্বস্ব কর্মানুসারে ধাশ্মসিকদিগের স্থুখ এবং অধাম্মিকদিগের ছুঃখ সর্ববদ! 

হওয়া! উচিত ॥ ১৮॥ 
১৯। আমি নিশ্চয় মুসাকে পুস্তক দিল্লাছি এনং তারপর পয়গন্বরকে 

আনাইয়াছি এবং মেরীর পুত্র ধীশুকে ও তৎসঙ্গে রহলকুদ কেও &% প্রকট দৈবীশক্তি 

দিয়াছি। যে বস্তব তোমাদের শ্রীতকর নহে যখন সে বস্তু লইয়। পয়গম্বর 

আসিলেন, তখন তোমরা! অহঙ্কার করিলে, একটি মতকে মিথ্যা বলিলে এবং 

এক জনকে হত্যা করিলে । মং ১। সি ১। সু ২। আসত ৮*॥ 

( সমীক্ষক )--যেহেতু কুরাণে সাক্ষ্য মাছে যে, মুলাকে পুস্তক দেওয়। 

রূভুলকুদ্ল জিত্রাঈলকে বলা হয়। তিনি সর্বদা মসীহর সহিত থাকিতেন। 
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হইয়াছে অতএব মুসলমানদের তাহ] বিশ্বাস করা৷ আবশ্যক । উক্ত পুস্তকের 

দোবগুলিও মুসলমান মতে প্রবেশ করিয়াছে । তথ্যতীত দেবীশক্তির কথ! সমস্তই 
মিথ্যা । নির্ব্বেধ সরলপ্রকৃতি লোকদ্দিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এসকল নিথ্য! 

প্রচার কর! হইয়াছে । কারণ স্গ্টিক্রম এ৭ং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সমস্তই মিথ] 
যদি তখন দৈবশক্তি ছিল, তবে এখন নাই ক্কেন? এখন না থাকায় তখনও 
যে ছিল নাঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ 

২০। ইহার পুর্বে তাহার কাফিরদের উপর বিক্রয় ইচ্ছা করিতেছিল। 

যখন সেই বস্তু আসিল, তখন তাহার! চিনিতে পার সবেও শীত কাফির হইয়া 

গেল। কাফিরদের উপর মল্লাহের অভিশাপ আছে। মং১। সি ১। 

স্ত২। আও ৮২॥ 

( সমীক্ষক ) -তোমরা যেমন ভিন্নমভাবলম্ীদ্দিগকে কাফির বল, তাহারাও 

কি সেইরূপ তোমাদিগকে কাফির বলে না? তাহারাও কি তাহাদের 

মতের ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমার্দিগকে ধিক্কার দেয় না? তাহা হইলে 

কে সত্য, কেই বা মিথ্যা খল! বিচার পূর্বক অনুসন্ধান করিলে সকল 

মতেই মিথ পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য, সর্বত্র একরপ। কেবল যুর্খতাই 
বাদ্বিবাধ্ধের মূল ॥ ২০ ॥ 

২২। বিশ্বীমীর্দিগের প্রতি আল্লাহের আনন্দ বার্ত| এই যে, যাহার 
ফেরিস্তাগণ, পয়গম্থরগণ, জিত্রইল এবং মাইকেলের শক্র আল্লাহও নে সকল 

কাফিরের শত্রু । মং ১। সিৎ ১1 সু" ২। আত ৯০ ॥ 

( সমীক্ষক )-__মুসলমান মতে খুদার অংশীদার নাই। তাহা হইলে এই 
অংঙ্ীদারবাহিনী কোথা হইতে আপিল ? যাহার কাহারও শত্রু তাহার 

কি ঈশ্বরেরও শক্র ? তাহা সত্য নহে, কারণ ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে 

পারেন না ॥২১॥ | 
২২1 তোমর। বলঃ “ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি”; আমি তোমাদের পাপ 

ক্ষমা করিব। যাহারা সতকম্ম করে, তাহাদিগকে অধিক ক্ষমা করিব॥ 

মং১। সিৎ ১। সু ২। আন ৫৪॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, খুদ্ার এই উপদেশ সকলকে পাপে প্র্ভ্তিত করিবে 
কিনা কারণ পাপ ম্মমার আশ্বাস পাইলে কেহ পাপ করিতে ভীত হয় 

না। স্থৃতরাং যিনি এইরূপ বলেন তিনি খুদ্দা' হইতে পারেন ন এবং 

ইহাও থুদ্ধার রচিত পুস্তক হইতে পারে না। কেন না খুদ্ধা ন্যায়কারা, 
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তিনি কখনও অন্যায় করেন না কিন্তু পাপ ক্ষম/ করিলে তিনি অন্তায় 

কারী হন ॥ ২২॥ 

২৩। মুসা স্বগজাতীয়দের জন্ত জল প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে 
নিঙ্জ দণ্ডকে প্রস্তরের উপর আঘাত করিতে বলিলাম। তখন প্রস্তর হইতে 

বারটি প্রত্রবণ নির্গত হইল ॥ মং ১। পি* ১ সৎ ২ আণ ৫৬॥ 

( সমীক্ষক )-দেখুন! এমন অপম্তভব কথ! আর কেহ বলিবে? এক খণ্ড 
প্রস্তরের- উপর দণ্ডাঘাতে বারটি প্রঅবণের উৎপত্তি সর্ববথা! অসম্ভব । অবশ্য সেই 
প্রস্তরখণ্ডের অন্যান্তরে গর্ত খনন করিয়। সেই গর্ত জলপুর্ণ এবং দ্বাদশ ছিদ্রযুক্ত 

করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, অগ্ঠথা ইহা অসন্তব ॥ ২৩॥ 

২৪। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে প্রধান এবং দয়ার পাত্র করেন। 

মং ১। সিৎ | স্থৎ ২। আত ১০৫॥ 

( সমীক্ষক )-_ধে ব্যক্তি প্রধান এবং দয়ার পাত্র হইবার যোগ্য নহে তাহাকেও 

কি তাহ। করা হইবে? তাহা হইলে ঈর্খবর অত্যন্ত অন্যায় করিবেন এবং 

কেই বা ধর্দ্ানুষ্ঠান কেই বা পাপ বর্জন করিবে? যেহেতু সমস্তই কম্মফলের 

পরিবর্তে খুধার প্রপন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে অতএব সকলের ওদাসীন্তয 

বশতঃ কর্মচ্ছেদ্ প্রসঙ্গ হইবে ॥ ২৪ ॥ 

২৫। কাফিরগণ ধেন ঈর্ধাবশতঃ তোমাদের বিশ্বান বিচলিত না করে) 

কারণ তাহাদের মধ্যে বিশ্বাপীর্দের অনেক বন্ধু আছে। মং১। সি ১ সৎ ২। 
আত ১০৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--দেখুন ! ঈশ্বর ম্বয়ং তাহাদিগকে সাবধান করিতেছেন, “যেন 

কাফিরগণ তোথাদের বিশ্বাদ বিচলিত না করে” । তাহা হইলে খুদা কি 

সর্বজ্ঞ নহেন? পরমেশ্বর সম্পর্কে এলকল কথ। সত্য হইতে পারে না ॥২৫॥ 

২৬। তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ 
আছে ॥ মং ১। সিৎ ১। সৎ ২। আত ১১৫॥ 

( সমীক্ষক )--ইহ। সত্য হইলে মুনলমানদের মক্কার দিকে মুখ ফিরাইবার 
কারণ কি? যদি বলা হয় যে মন্কাভিমুখে মুখ ফিরাইবার জদ্য তাহাদের উপর 
আদেশ আছে; তাহা হইলে এই আদেশও আছে, “যেদিকে ইচ্ছ! সেদিকে 
মুখ কর”। তাহার কি একটি কথা সত্য অপরটি মিথ্যা? যদ্দি আল্লাহের মুখ 
থাকে তবে এক মুখ নঞ্ল দিকে থাকিতে পারে না) এক দিকেই থাকিবে। স্বৃতরাং 

ট্হ। যুক্তি সঙ্গত নহে ॥ ২৬॥ 
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২৭। যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনি যখন কিছু করিতে 

ইচ্ছ! করেন, তাহাকে তাহা করিতে হয় না; তিনি কেবল বলেন “হুইয়। যাও” 
তাহাতেই হইয়া যায়। মং ১। সিণ ১। সৃণ ২। আ* ১১৭॥ 

( সমীক্ষক )-_ ভাল, খুদ্দার আজ্ঞা প্হইয়া যাও” ইহ! কে শুনিল? তিনি 
কাহাকে শুনাইলেন? কিই বা হইয়া গেল? কি কারণেই বা হইল? লিখিত 

আছে যে, স্থষ্টির পুর্ব্বে এক খুদা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত কিছুই ছিল না। শাহ? 
হইলে এ সংসার কোথা হইতে আদিল? কারণ বাতীত কোন কার্য্যই হইতে 

পারে না, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত এই বিশাল জগত কিরূপে উতুপরন হইল? 

হৃতরাং ইহা কেবল বালকের কথা ॥ ২৭॥ 

( পূর্ব পক্ষী )-_-না, না, খুদ্দার ইচ্ছা! হইতে উৎপন্ন হইল । ( উত্তর পক্গী )-_ 
তোমার্দের ইচ্ছায় একটি মাছির ঠাংনিশ্মিত হইতে পারে কি? তবে কিরূপে 
বলিতেছ যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত জগত নিশ্মিত হইয়াছে? ( পুর্ববপক্ষী ) 
--খুপ্ধা সর্বশক্তিমান এই কারণে তিনি যাহা ইচ্ছ! তাগাই করিতে পারেন। 

( উত্তরপক্ষী )-_খুদা1! কি অন্য খুর্ধাও সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি কি 

নিজেকে মারিতেও পারেন? তিনি কি মুর্খ, রোগী এবং অজ্ঞানও হইতে 

পারেন? ( পূর্ববপক্ষী )-_তাহ। কখনও সম্ভব নহে। ( উত্তরপক্ষী )-_ 
অতএব পরমেশ্বর তাহার কিংবা অগ্ভের গুণকর্্ন্ভাবের বিরুদ্ধে কিছুই 

করিতে পারেন না। সংসারে কিছু নির্শাণ করিতে বা করাইতে হইলে 

তিনটি পদার্থের প্রয়োজন হয়; যথা নিন্মীণকর্তী। যেমন কুম্তকার, দ্বিতীয় 

ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, তৃতীয় সাধন যদ্ারা ঘট নিন্মিত হয়। কুস্তকার, 

স্বত্তিকা এবং সাধন হইলেই ঘট নিশ্মিত হয়। যেমন ঘট নিন্মিত হইবার 
পুর্বে কুন্তক্কার, মৃত্তিকা এবং সাধন বিগ্ধমান থাকে সেইরূপ জগ স্থির 
পুর্বে জগতের কারণ প্রকৃতি ও তাহার অনার্দি গুণকর্মস্বভাব ব্ঘিমান থাকে । 

এই নিমিত্ত কুরাণের উক্তি অসম্ভব ॥ ২৭ ॥ 
২৮। যেহেতু আমি মন্ুষোর জন্য কাবার সুখকর পবিত্র স্থান নিম্মাণ 

করিয়াছি অতএব তোমাদের নমাজের জন্য এক্রাহামের স্থানে গমন কর। 

মং ১ সি* ১। সণ ২ আন ১২৫ 

( সমীক্ষক )-_খুপা কি কাবা নিদ্মাণের পুর্বে কোন পকিত্র স্থান নির্্মীণ 

করেন নাই? করিয়। থাকিলে কাব! নিন্নাণের কোন প্রয়োজন ছিল-নাঃ ন! 

করিয়া থাকিলে যাহার৷ পূর্ন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ছুতাগাদের জন্বু 



৬০৮ সত্যার্২-প্রকাশঃ 

কোন পবিত্র স্থান ছিল না। পূর্বে পবিত্র স্থান নির্মাণের কথা ঈশ্বরের 
মনে হয় নাই॥। ২৮॥ 

২৯। বিষুঢ়াস্সা! ব্যতীত এমন কে আছে যে, এক্রাহামের ধর্ম হইতে বিচ্যুত 
হইযে? আমি তাহাকেই মনোনীত করিয়াছি । নিশ্চয়ই, সে পরলোকে ধাশ্মিক 

হইবে। মং ১ সি” ১ সৃৎ২ আৎ ১৩০॥ 

( সমীক্ষক )--ইহ1। কিরূপে বল! সম্ভব যে যাহারা এক্রাহামের ধর্ম মানে না, 

তাহার] মূর্খ? খুদ্া কেদল এক্রাহামকেই মনোনীত করিলেন, ইহার কারণ 

কি? যদি ধন্মাত্মা। বলিয়া মনোনীত করা হইয়। থাকে তনে আরও বন্ধ 

ধশ্মাক্বা থাকিতে পারেন। ধরন্াত্মা না হওয়া সত্ত্বেও মনোনীত করা হইয়! 
থাকিলে অন্যায় হইয়াছে । অবশ্য ইসা সত্য যে অধর্পাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় নহে 

কিন্ত ধশ্মাত্বাই প্রিয় ॥ ২৯॥ 
৩০। নিশ্চয়, আমি হোমাকে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি 

নিশ্চয় আমি তোমাকে সেই কাবা অভিমুখী করিব; তাহা তোমার পক্ষে শ্রীতিকর 

হইবে । অভএন তোমার মুখ মস্ঞিহুল্ হরাঁমের দিকে ফিরাও। যেখানেই 

থাক ন1! কেন তোমার মুখ দেই দ্বিকেই ফিরাইয়া লও ॥ মং১। সি" ২। 
সণ ২। আ০ ১৪৪ ॥ 

( সমীক্গক )--ইহা কি যেমন তেমন পৌন্তলিশতা? ইচা ত তরয়ঙ্কর 

পৌন্তলিকতা ! (পুর্্ধপক্ষী )-মামরা মুনলমানেরা মুন্তিপূজক নহি, কিষ্তু 
মৃন্তিভগ্জক। আমরা মন্ধার মসজিদকে খুদা মানি না। (উত্তরপক্ষী )-_ 
তোমর? যাহাদ্িগকে পৌভ্ুলিক বল, তাহারাও মৃত্তিকে ঈশ্বর মানে না 
কিন্ত মৃত্তের সম্মুখে পরমেশ্বরেরই উপাননা করে। তোমরা মৃত্তিভঞ্তক 
হইলে সেই সড় মু্তি মক্কার মস্জদ ভগ্ন কর নাই কেন? (পুর্ব্বপক্ষী )-_ 
বাহবা! আমাদের প্রত ত কুরাণে মাদেশ মাছে যে, মক্কার দিকে 

মুখ ফিরাইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি বেদের আদেশ নাই; 
সুতরাং তাহারা পৌন্তলিক নহে কেন? আমর! কেন পৌত্তলিক হইছে 
যাইব? আমাদের পক্ষে খুদার আদেশ অশ্য পালনীয়। (উত্তরপক্ষী) 

-ভোমাদের জন্য বেমন কুরাণে, তাহাদের জন্যও সেইরূপ পুরাণে আদেশ 

আছে। তোমরা যেমন কুরাণকে খুদ্দার বাণী, পৌরাণিক্চেরাও সেইরূপ 
পুরাণকে খুদ্দার অবতার ব্যাসদেষের বাণী মনে করেন। পৌন্তলিকতা বিষয়ে 
ভোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; বরং তোমর! বৃহ 
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এবং তাহারা ক্ষুত্্ মু্তির পুজক। যেমন কেহ নিজের গৃহ হইতে বিড়াল 
তাড়াইতে না তাড়াইতে তম্মধ্য উট্ প্রবেশ করে, সেইরূপ মহল্মর্দ সাহেনও 
মুসলমান মত হইতে ক্ষুত্র মূত্তিকে অপদারিহ করিতে গিয়া তন্মধ্যে মক্কার 
মলঙজিদরূপী পর্ববভাকার বৃহৎ মুর্তি প্রবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা কি সামান্য 
পৌন্তলিকতা ? অবশ্য তোমরাও যদ্দি আমাদের ন্যায় বৈদিক মত অবলম্বন 

কর তাহ! হইলে মৃষ্তিপূজাদি কুকর্ম হইতে অব্যাহতি পাই-ত পার; 
নতুন! নহে। যতদিন তোমর। নিজেদের বৃ মুত্বিকে অপসারিত না কর 
ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষুপ্্র মৃত্তিপুজা খণ্ডন করিতে লজ্জা বোধ করা এনং মুত্তিপুজ! 
হইতে বিরত থাকিয়। নিজেদের পবিত্র কর! কর্তব্য ॥ ৩০ ॥ 

৩১। যাহার! আল্লাহের মার্গে নিহত হয়, তাহাদিগকে ম্বত বলিও ন1 
তাহার] জীবিত। মং ১। সি“ ১। সৎ ২। আন ১৪৪॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, ঈশ্বরের মার্গে মরিবার ও মারিবার প্রয়োজন কি? 
বল না কেন যে, স্থার্থসিদ্ধিই প্রয়োজন ! লোভ দ্বেখাইলে লোকেরা উৎসাহের 

সহিত যুদ্ধ করিনে, ফলে আমরা বিজ্জয়ী হইব; লোকেরা নির্ভয়ে হত্যা! ও 

লুখন করিবে, তদ্দারা আমরা এরশবধ্যশালী হইয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিব; 

এইরূপ স্বার্থসিদ্ধিই £ সকল বিপরীত কার্যোর উদ্দেশ্য ॥ ৩১ ॥ 

৩২। আল্লাহ কঠোর ছুঃধদ্দাতা। শম্পতানের অনুসরণ করিও না; সে 

শিশ্চন্ন তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু । আসত এবং নিলজ্জ কার্য ব্যতীত অন্ত 

কোন কাধ্য করিতে সে আদেশ দেয় না। তোমরা যাহ! জান না, সে তাহাই 

আল্লাহের সম্বন্ধে +লিবে। মং১। সি ২। সৎ ২7 আত ১৫১১৫৪।১৫৫॥ 

(সমীক্ষ ৮) দয়ালু খুগা কি পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগকে কঠোর হুঃখ জেন ? 
তিনি কি মুনলমানদের প্রতি সদয় এবং অন্তের প্রতি নির্দয়? তাহা 
হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর পক্ষপাতী না হইলে 

ধাশ্মিকদিগের প্রতি সদয় হইবেন এবং মধাণ্মিকদ্দিগকে দণ্ড দিবেন। অতএব 
মহম্মদ সাহেবকে মধ্যণত্তীরূপে মানিবার এবং কুরাশ বিশ্বাস করিবার কোন 

প্রয়োজন নাই। যে শয়তান সকলের অনিষ্টকারী এবং শক্র, তাহাকে 

খুদ1 স্ৃষ্টিই বা করিলেন কেন? ভবিষ্যতে কি ঘটিন্, তাহা কি তিনি 
জানিতেন না? যদি বল) হয় যে তিনি জানিতেন, কিন্তু পরীক্ষার জন্য 

স্প্তি করিয়াছেন তবে তাহাও সত্য নহে, কারণ পরীক্ষা করা অল্পজ্ঞের 
কাধ্য। তিমি সর্বজ্ঞ, তিনি সকলের সদসৎ কর্ম্মা সম্যক্রপে জানেন। পুনশ্চ, 

৭৮ 
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. শয়তান সকলকে বিভ্রীস্ত করে, কিন্তু শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে! যদি বলা 

হয় যে, শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে অন্যেরাও নিজে নিজে বিভ্রান্ত 

হইতে পারে। মধ্যবর্তী শয়তানের প্রয়োজন কি? হর্দি খুদধাই শয়তানকে 

বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানের শয়তান। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ 

বল। যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি কুপথগামী হয়, সেকুসঙ্গ এবং অজ্ঞতাবশতঃ 

ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে ॥ ৩২ ॥ 

৩৩। মৃত প্রাণী, রুধির, শুকরের মাংস এবং যে বস্ত- সম্বন্ধে আল্লাহ ভিন্ন 

অপর কাহারও নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ । মং ১। 

সিৎ ১২। নু ২। আণ ১৫৯ ॥ 

( লমীক্ষক )--এস্থলে বিচাধ্য এই যে, স্বয়ং মুত কিংবা কাহারও দ্বারা 

হত), উভয়ই সমান। অবশ্য কিঞ্চিত পার্থক্য থাকিলেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন 

পার্থক্য নাই। শুকরের মাংস ত নিষিদ্ধ; তবে কি মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ 

করা উচিত? পশ্বাদিকে * কঠোর যন্ত্র দ্রিয়। পরমেশ্বরের নামে প্রাণী 
হত্য! করা কি উত্তম কার্য? তাহাতে ঈর্বরের নাম কলঙ্কিত হয়। 

পরমেশ্বর এ সকল প্রাণীকে পূর্ব জন্মের অপরাধ ব্যতীত মুসলমানদের হস্তে 
দারুণ কষ্টদানের ব্যবস্থ। করিলেন কেন? তাহাদের প্রতি কি তীহার দয়া 
নাই ? তাহারাও কিতীহার সন্তানতুল্য নহে? গবাদি উপকারী পশুর হত্যা 
নিষেধ ন। করায়, খোদ] হত্যার প্রশ্রয় দিয়া জগতের অনিষ্টকর হিংসারপ 

পাপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। এসকল খুদ্দার এবং তাহার পুস্তবের কথা 

কখনও হইতে পারে না ॥ ৩৩॥ 

৩৪। রোজার রাত্রিতে নিজ নিজ পত্বীর সহিত মদনোসব বৈধ করা 

হইয়াছে । তোমার পতীগণ তোমাদের এবং তোমরা তাহাদের 

আবরণশ্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা চুরি অর্থাৎ বাভিচার করিয়া 

থাক। তজ্জন্ত আল্লাহ্ তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিয়াছেন। তোমরা 
তাঙ্কাদ্ধের সহিত মিলিত হও এবং আল্লাহ. তোমাদের জদন্ত যে সম্তান- 
প্রাপ্তি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর। যে পর্্যস্ত তোমাদের 
জন্য কৃষঃবর্ণ সূত্র হইন্ডে শ্বেতনর্ণ সুত্র প্রকট, অর্থাৎ রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত 
না হয়, লে পর্য্স্ত খান্ধ ও পানীয় গ্রহণ কর। ম* ১। লি* ২। আন ১৮৭॥ 

* হিন্দী সত্যার্থ প্রকাশে “শক্র”ণ আছে। ইহাকে ছাপার ভুল ধরিয়! “পত্ড” করা 
গেল। - অনুবাদক | 
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( লমীক্ষক )--এস্থলে নির্ণয় হইতেছে যে সময়ে মুসলমান মত প্রবস্তিত 
হয়, সে সময়ে কিংবা! তাহার পুর্বে কেহ কোন পৌরাণিককে জিজ্ঞাস! 
করিয়া! থাকিবে, ঞএকমাসব্যাগী চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি?” চন্দ্রকলার 
হাস-বুদ্ধি অনুসারে খা্-গ্রাসের হ্াস-বুদ্ধি এবং মধ্যাহমভোজন সম্বন্ধীয় শাক্মবিধি 

না জানিয়া, হয়ত সেই পৌরাণিক ৰলিয়। থাকিবে যে, চন্দ্রমা দর্শন করিয়া 
ভোজন করা উচিত। মুসলমানের! তাহা এইরূপ বুঝিয়া থাকিবেন। কিন্তু 

ব্রতকালে স্ত্রীসমাগম্ পরিত্যাজ্য । খুদা! একটি কথ বাড়াইয়! বলিয়াছেন, 
*তোমরা যদ্দি ইচ্ছা কর, তবে স্ত্রীংসর্গ করিও এবং রাত্রিকালে যতবার 

ইচ্ছা! ভোজন করিও”। আচ্ছা, ইহ! কিরূপ ব্রত হইল? দিবসে ভোজন 

করা হুইল না, কিন্তু রাত্রিতে ভোজন চলিতে লাগিল। দিবাভাগে তোজন 

না করিয়। রাত্রিকালে ভোজন করা৷ স্গ্রিক্রম বিরুদ্ধ ॥ ৩৪ ॥ 
৩৫। যাহার তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহছের পথে তাহাদের 

সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যে ন্থানে পাইবে, সে স্থানে হত্যা করিৰে। 

হত্যা অপেক্ষা অবির্থীস নিন্দনীয়। যে পধ্যন্ত অবিশ্বাস দৃরীভূত এবং 
আল্লাহের ধর্ম প্রতিচিত না! হয়, সে পধ্যস্ত যুদ্ধ কর। যাহারা তোমাদের 
উপর যত বল প্রয়োগ করে, তাহাদের উপর তোমরা তত বল প্রয়োগ কর। 

মণ ১। সি ২। সু ২। আত ১৯০। ১৯১। ১৯৩। ১৯৪ ॥ 

( সমীক্ষক )--কুরাণে এ সকল কথা না থাকিলে মুনলমানেরা ভিন্ন 

মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, সে সকল করিত 

না। বিন। অপরাধে কাহাকেও হুতা। করা মহাপাপ। যাহার! মুসলমান মত 

বিশ্বাস করে না মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফির বলে। তাহাদের মতে 

অবিশ্বাসী রাখা অপেক্ষা হতা। করা ভাল। তাহাদের বিশ্বাস এই ষে, 
যাহার। তাহাদের ধশ্ম মানে না, তাহার্দিগকে হত্যা কর বিধেয়। তাহারা তাহা 

করিয়াও আসিতেছে । ধর্খের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা রাজ্য 

হারাইয়াছে এবং তাঞ্ছাদের মত ভিল্লমতাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত তঠোর 

হইয়া পড়িয়াছে। চুরির প্রতিশোধ কি চুরি? চোর আমাদের বিরুদ্ধে 
যেসকল অপরাধ করে, আমরাও কি চোরের বিরুদ্ধে সে সকল অপরাধ করিব? 

তাহ] কর! সর্ববতোভাবে অন্যায় । যর্দি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদিগকে গালি দেয়, 

আমরাও কি তাহাকে গালি দ্রিব 1? ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরভক্ত কোন বিদ্বান এইরূপ 

বলিতে পারেন ন|। ইহ। ঈশ্বরকৃত পুস্তকের নহে কিন্তু স্বার্থপর অজ্ঞানের কথা ॥৩৫1 
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৩৬। আল্লাহের পক্ষে কলহ শ্রীতিকর নহে। হে বিশ্বানী মনুষ্যগণ | 
তোমরা ইস্লামে প্রবেশ কর। মূ ১। সিৎ২। সৎ ২। আত ২০৫২ ৮। 

( সমীক্ষক )--যদি পরমেশ্বর কলহ বিবাদ পছন্দ ন1। করেন, তাহা হইলে 

তিনি মুসলমানদিগকে কলহ বিবাদের প্রেরণ। দেন কেন? কলহুপ্রিয় মুসলমান- 
দের সহিত মিভ্রতাই বা করেন কেন? কেহ মুসলমান মত গ্রহণ করিলেই 
কি খুদ্ধা আনন্দিত হন? তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্গপাতী। 
তিনি নিখিল জগতের ঈশ্বর নহেন। এতদ্বারা জান! যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরকৃত 
নছে এবং কুরাণোক্ত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন ॥ ৩৬ ॥ 

৩৭। খুদা যাহাকে ইচ্ছা! তাহাকে জীবিকার অনস্ত সাধন প্রদান করেন। 
মণ ১। সি ২। স্থুণ ২। আত ২১২॥ 

( সমীক্ষক )-_-পরমেশ্বর কি পাপ-পুণ্য বিচার না করিয়াই জীবিকার সাধন 
প্রদান করেন? তাহা হইলে ভালমন্দ করা একরূপই হইল। কারণ ম্ুখতুঃখ 

প্রাপ্তি তাহারাই ইচ্ছাধীন। এই কারণেই মুসলমানেরা ধর্মবিমুখ হইয়া 
স্বেচ্ছাচার করিক্পা থাকে । কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল কুরাণোক্ত 
বাক্য বিশ্বাস না করিয়াও ধন্মাজ্মা হন ॥ ৩৭ ॥ 

৩৮। তাহারা তোমাকে রজস্বল! সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তুমি বলিও যে, 

তাহার! অপবিত্র । খভুকালে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকিও । যতদিন পর্যাস্ত 
তাহার। পবিত্র ন1 হয়, ততদিন তাহাদের নিকট যাইও ন1। তাহার। স্লান 

করিবার পর, খুদা যেস্থান দিয়া তাহাদের নিকট যাইবার আজ্ঞা দিয়!ছেন, 

সেস্থান দিয়! যাইও । তোমাদের পত্ীগণ তোমাদের ক্ষেত্র ) অতএব ইচ্ছানুসারে 

নিজ নিজ ক্ষেত্রে গমন করিও। বৃথা শপথ করিলে আল্লাহ্ তোমাদের দোষ 
গ্রহণ করেন না। মণ ১। নিণ২। সৎ ২। আণ ২২ ।২২৩২২৪॥ 

! সমীক্ষক )--রজনম্বলার স্পর্শ ও সংসর্গ না করার কথা লেখা হইয়াছে; 

তাহ। প্রশংসনীয় । কিন্তু ম্্রীলোককে ক্ষেত্রত্ুল্য এবং তাহার সগিত শ্বেচ্ছাচার 
করিতে বল! হইয়াছে ; তাহাতে মনুস্তের। ইন্ড্রিয়াসন্ত হইবে । খুদা মিথ্যা 
শপথের দোষ গ্রহণ না করিলে সকলেই মিথ্যা শপথ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবে 
এবং খুদ। মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা হইবেন ॥ ৩৮ ॥ 

৩৯। এমন মনুষ্ব কে আছে যে, মাল্পাহকে খণদান করিবে? ভাল, 
ঈশ্বর তজ্জগ্চ তাহাকে দ্বিগুণ দান করিবেন। মণ ১। সি ২। ম্ুণ ২। 
আ* ২৪৫॥ 
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( সমীক্ষক )-_আচ্ছা, ঈশ্বরের খণ & গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিখিল 
বিশ্বত্রষট। কি মনুষ্যের নিকট হইতে খণগ্রহণ করেন ? কখনই না। কেবল 
নির্বেবোধেরাই ইহা বলিতে পারে। ঈশ্বরের ধনভাপ্তার কি শুন্য হুইয়৷ গিয়াছে? 
তিনি কি হুপ্ডির কার্যে এবং ধাণিজ্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন 9, ছিগুণ 
দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়। গ্রহণ করিবেন ? কোন বণিক কি এ্ফ্প করিতে পারে ? 
যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়াছে, কিংদা যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, 
তাহাকেই এইরূপ কার্ধ্য করিতে হয়, ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

৪০ | তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী হইল না এবং কেহ কেন 

কাফির হইয়া গেল। আল্লাহ, ইচ্ছা করিষ্ভল তাহার! যুদ্ধ করিত না। আল্লাহ, 
যেমন ইচ্ছ! তেমন করেন। মণ ১। সিৎ ৩। সুৎ ২। আত ২৫৩॥ 

( সমীক্ষক )-- ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই কি সমস্ত কলহ-বিবাদ হইয়। থাকে ? 
ঈশ্বর কি ইচ্ছা! করিলে পাপ কাধ্যও করিতে পারেন? তাহা হইলে তিনি 
ঈশ্বরই নহেন। কলহ-বিবাদ বাধান ও শাস্তিতঙ্গ করা কোন সংপুরুষের কার্ধ্য 
নছে। এতজ্ছার! জানা যাইতেছে যে, এই কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, কোন 
ধান্মিক এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও ইহার রচয়িতা নহেন ॥ ৪ ॥ 

৪১। পৃথিবী ও আকাশস্থ সমস্ত বস্তই তীাহ্কর জন্য। তীহ্বারই 
ইচ্ছায় আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী তাহার সিংহাসন রহিয়াছে। মণ ১। 
সিৎ৩। সূ ২। আত ১৫৫। 

(সমীক্ষক )--পরমাত্মা জীবদ্িগের জন্য আকাশ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন নাই। তিনি পুর্ণকাম, 
কোন বস্তরই অপেক্ষ। রাখেন না। তাহার যদি সিংহাসন থাকে, তবে তিনি 
একদেশী হইলেন এবং একদেশী হইলে তিনি ঈশ্বর নহেন, কারণ ঈশ্বর 
সর্বব্যাপক ॥ ৪১॥ 

৪২। আল্লাহু, সুধ্যকে পুর্ব ছ্রিক হইতে আনয়ন করেন) সুতরাং তুমি 
উহাকে পশ্চিম দ্বিক হইতে আনয়ন কর। তাহাতে অবিশ্বাসীরা হতবুদ্ধি হইয়া 

নদ স্পা শশা পিপাসা ০৮ শপ পাপা 

্  তপসীর হুসেনীতে এই আ।য়তের উপর ভাস্ের টিগ্ননী লিখিত আছে যে, এঁক 
ব্যক্তি মহম্মদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে দ্িজ্ঞাসা কবে, হে ঈশ্বর দূত! 
খু খণ চান কেন? তিনি উত্তর দিলেনঃ তোমাকে স্বর্গে পৌঁছাইবার অন্ত । সে 
বলিল আপনি জামীন হইলে আমি দিব। মোহম্মব সাহেব তাহার জামীন হইলেন। 

খুদার ভরসা হুইল না। তাহার দূতের ভগসা হইল ॥ 
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গেল। নিশ্চয়, আল্লাহ, পাপীদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না। মণ ১। সি ৩। 
সুও। আৎ ২৫৮॥ 

(সমীক্ষক )-__কেমন অজ্ঞত| দেখুন ! সূর্য্য পূর্বব হইতে পশ্চিম দিকে কিংবা! 
পশ্চিম হইতে পুর্বব দিকে গমনাগমন করে না; কিন্তু নিজ পরিধিতেই ভ্রেমণ 

করে। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল ও 

খগোল বিষ্ত/ জানিতেন না। যদ্দি পাপীদের পধপ্রদর্শন না করেন, তবে 

ধান্মিকদের জন্য তাহার প্রয়োজন নাই; ধান্মিকের ত ধর্দমপথেই থাকেন। 
যাঙ্ার] ধন্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদ্দিগকেই পথ প্রদর্শন করিতে হয়। কুরাণের 
খুদ্ধার পক্ষে দে কর্তব্য পালন ন! কর! গুরুতর ভ্রম ॥ ৪২॥ 

৪৩। তিনি বলিলেন, চারিটি পাখী লইয়৷ উহাদের আকৃতি চিনিয়! রাখ ; 

তাহার পর তাহাদের এক এক খণ্ড পর্বতের উপর রাখিয়া তাহাদ্দিগকে 

ডাক। পাখী শীত দৌড়াইয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিবে । মণ ১। 
সিৎ ৩। সু ২। আত ২৬০ ॥ 

( সমীক্ষক-)--বাহবা ! দেখ, মুললমানদের খু] ভামন্মতীর খেলার ন্যায় 

বাহখেলা খেলেন! এ সকল কার্ধাত্বারা কি খুদার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়? 
স্থধীগণ এমন খুদাীকে জলাঞ্জলি দিয়া দুরে অবস্থান করিবেন। কেবল 
মূর্খেরাই তাহার জালে আবদ্ধ হইবে। ইহাতে খুদার মর্ধ্যাদদার পরিবর্তে হীনতাই 
প্রকাশ পায় ॥ ৪৩ ॥ 

৪৪। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহ্বাকেই নীতিশিক্ষা দেন। মণ ১। সিৎ ৩। 

সঙ ২। আৎ ১৬৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে নীতিশিক্ষ। দেওয়া হইলে বোধ হয় 

যাঞাকে ইচ্ছ। ভুন্খতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহ॥ ঈশ্বরোচিত কাধ্য নছে। 

ধিনি পঞ্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক সকলকে নীতিশিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বর, 
তিনিই আপ্ত, অপর কেহই আগ্ত নহে ॥ 8৪ ॥ 

৪৫1 তিনি ধাঞাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা কবিবেন কিংবা! দণ্ড দিবেন) 

কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা বলবান। মণ ১। সি ৩। সৎ ২। আন ২৮৪ ॥ 

( সমীক্ষক )--ক্ষমারকে ক্ষম। না কর! এবং ক্ষমার অযোগযকে ক্ষম। কর! 

কি মুর্খ শ্বেচ্ছাচায়ী রাঞ্জার কার্য নহে? যদি ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 

পাপী কিংবা! পুণাত্া করেন, ভাতা হইলে জীব পাপ-্পুগ্যর জন্য দায়ী 

নহে। ইশ্বর ইচ্ছ্ন্ুলারে মন্ুস্রকে পাপী কিংব। পুণ্যাত্বা করিলে জীবের 
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গ্ুখহুঃ$খও হওয়া উচিত নহে। অতএব যেমন কোন সৈন্য সেনাপতির 
আজ্ঞানুসারে কাহাকেও হত্যা কিংবা রক্ষণ করিলে সে তজ্ন্ক দায়ী হয় না 
সেইরূপ কেহই নিজ সখ-ছুঃখের জন্য দায়ী নহে ॥ ৪৫ ॥ 

৪৬। যাহার। ধর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ইহা! অপেক্ষা কি উত্তম সংবাদ 
দিব, বল যে আল্লাহের নিকট বহিষ্ত আছে; সেসম্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে, 
সেস্বানে পবিত্র রঙ্গণীগণ সর্বদা অবস্থান করে। ঈশ্বর ভূত্যদিগের সহিত 

তাহাদিগকে দেখিয়! গ্রীতিলাভ করেন। মণ ১1 সিৎ ১। সৎ ৩। আত ১১ ॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, ইহা কি স্বর্গ না বেশ্যাদির প্রমোদ কানন? এই 

ঈশ্বরকে কি ঈশ্বর অথবা রমণীবিলাসী বলা যাইবে? যে পুঞ্তকে এসকল 
কথা লিখিত আছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি সেই পুম্তককে ঈশ্বররচিত 
বলিয়া ম্বীকার করিতে পারেন? ঈশ্বর পক্ষপাত করেন কেন ? যদ্দি রমমীগণ 

চিরকাল স্বর্গে বাস করে তবে তাহারা কি পৃথিবীতে জন্মের পর সেস্থানে 
গিয়াছে অথব। সেস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যদ এস্বানে জন্মের পর 

সেস্থানে গিয়া থাকে আর যদ্দি প্রলয় রাত্রির পুর্ব্বেই তাহার্দিগকে সেস্থানে 

আহবান করা হইয়া থাকে তাহ হইলে তাহাদের স্বামীদ্দিগকেও আহ্বান কর! 

হয়নাই কেন? তছ্াতীত প্রলয় রাত্রিতে সকলের বিচার হইবার যে নিয়ম 

আছে তাহ। এসকল স্ত্রীলোকের ব্লোয় ভঙ্গ করা হইল কেন? যদ্দি তাহার! 

লেম্থানেই জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রলয় পব্যস্ত কিরপে জীবন যাপন 

করিয়াছিলেন? যদি তাহাদের জল্চ পুরুষ ছিল তাহা হুইলে যে সকল 

মুসলমান এস্থান হইতে স্বর্গে গমন করেন খুদাী তাহাদিগকে স্ত্রী কোথা 

হইতে দেন? খুদ্দা স্ত্রীলোকের গ্যার় পুরুষদিগকে চিরন্বর্গবাণী করিলেন 

না কেন? এই হেতু যুলমানদের খু! অন্যায়কারী এবং নির্বেবাধ ॥ ৪৬ ॥ 
৪৭। ইসলাম ধর্ম নিশ্চয়ই আল্লা হইতে প্রেরিত হইয়াছে । মণ ১ সি* ৩। 

আও ৩। আত ১৮ ॥ 

( সমীক্ষক )--ঈশ্বর কি কেবল মুসলমানদেরই ? অন্য কাহারও নেন? 

তের শত বশুসর পুর্বে ঈশ্বরপ্রেরিত কোন মত কি ছিল না? ইহাতে 

জানা যাইতেছে যে কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে কিম্তু কোন পক্ষপাতী ইহার 

ঝচয়িত] ॥ ৪৭ ॥ | 

৪৮। প্রভোক জীব যাছা উপার্জন করিয়াছে তাহ। তাহাকে সম্প্র্ণ 

দেওয়া হইবে; কাহারও প্রতি অন্যায় কর! হইবে না। বল, হে জাল্লাহু, | 
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ভূমি রাজ্যের অধীশ্বর। তুমি যাহাকে দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে দ্বাও; যাহার 
নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা! কর তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লও । 

যাহাকে সন্মস দিতে ইচ্ছ। কর তাহাকে সম্মান দাও, যাহাকে অপমানিত 

করিবে তাহাকে অপমানিত কর; নমস্তই তোমার হয্তে। সর্ববোপরি তুমিই 
বলবান। তুমিই দ্বিনের মধো রাত্রিকে এবং রাত্রির মধ্যে দিনকে প্রবিষ্ট 
করাও। তুমিই জীবিত হইতে ম্বৃতকে এবং ম্বৃত হইতে জীবিতকে আনয়ন 

কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে অপরিমিত অন্ন দান কর। মুসলমানের পক্ষে 

মুসলমান ব্যতীত কোন কাফিরের সহিত মিতরতা করা উচিত নহে। এমন 

কাধ্য ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। যদি তোমরা আল্লাহকে চাও তবে 

আমার অনুদরণ কর। তাহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদের পাপ 

ক্ষম। করিবেন। নিশ্চন্প তিনি করুণাময়। মণ ১। সি ৩। স্যুৎ ৩। 
আত ২১1 ২২২৩।২৪।২৭ ॥ 

(সমীক্ষক )--যদি প্রতোক জীবকে তাহার সম্পুর্ণ কর্মফল দেওয়া হয় 
তাহ হইলে ক্ষমা করা হয় না; আবার ক্ষম। করা হইলে সম্পূর্ণ কর্মফল দেওয়া 

হয় না এবং অন্যায় হইবে । উন্তধ কম্ম বাতীত রাজ্য দান করাও তাহার পক্ষে 

অন্যায় । ভাল, কখনও কি মৃত জীবিত এবং জীবিত ম্বৃত হইতে পারে? 

ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছে্ত'ও মভেগ্ভ, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। 

পরক্ষপাত দেখুন, যাহারা মুসলমান মতানলম্ধী নগে তাহার্দিগকে কাফির 

বলা, তাহাদের মধ্যে যাহার1 শ্রেষ্ঠ তাহাদ্দের সহিত মিত্রতা করিতে নিষেধ 

কর এবং হ্ুপ্প্রকৃতি মুসলমানের সহিতও মিত্রতা করিতে উপদেশ প্রদান 

কর। ঈশ্বরত্বের বহিভূতি! এই কারণেই কুরাণের খুদা এবং মুসলমানগণ 
অজ্ঞ ও পক্ষপাতী । এই কারণেই মুসলমানেরা অন্ধকারে এহিয়াছেন। 

আবার মহণ্ম7? সাহেবের লীলাখেলা দেখুন! তিনি বলিতেছেন, “তোমরা 

যদি আম পক্ষে থাক, তবে খুদা তোমাদের পক্ষে থাকিবেন। তোমরা 

পক্ষপাত রূপ পাপ করিলে তিনি ক্ষমাও করিবেন” । এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে 
যে, মহম্মদ সাহেবের অস্তঃকরণ পবিত্র ছিল না, তাই তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য 

সিদ্ধির জগ্য কুরাণ র5ন1! করিয়াছেন কিংবা করাইয়াছেন ॥ ৪৮॥ 
৪৯। যখন ফেরিস্তাগণ বলিলেন, “মেরি! আল্লাহ তোমাকে পছন্৷ 

করিয়াছেন এবং জগতের সকল নারী অপেক্ষা তোমাকেই পবিত্র করিয়াছেন | 
মণ ১। সি ৩। স্যৎ ৩। আঞ ৪১ ॥ 
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€ সমীক্ষক)--+ভাল, আজ কাল খুদা কিংবা তীহার কোন ফেরিস্তা কাঁঠাঁরও 
সহিত কথোপকথন করিতে আসেন না, পুর্বে কিরূপে আসিতেন ? যদ্দি 
বল। হয় যে, পুর্ববকালে লোকের পুণ্যাত্ব। ছিলেন, এখনকার লোকের পুণ্যাত্মা 

নছেন, এই কারণে আসেন না; তবে তাহাও মিথ্যা । যে সময়ে খ্রীষ্টান ও 

মুমলমান মতের উৎপত্তি হয়, সে পময়ে এ সকল দেশে বন্য ও অচ্ছ লোক অধিক 
ছিল। তজ্জন্ক এসকল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইয়াছিল । এখনকার 

দিনে বছলোক সুশিক্ষিত; সুতরাং এসকল সাম্প্রদায়িক মত চলিতে পারে না। 

এসকল অনার মত বৃদ্ধি পাওয়া দুরে থাকুক দিনের পর দিন লোপ পাইতেছে ॥৪৯॥ 

৫০। আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন, “হইয়া যাও”, সে হইয়া গেল । কাঁকিরগণ 

প্রতারণ। করিল, আল্লাহ ও তাহাদের সহিত প্রতারণা করিলেন। মাল্লাহ্ অনেক 
ছল চাতুরি করেন। মং ১। সি০ ৩। স্ৃ* ৩। আ* ৪৬। ৫৩॥ 

( সমীক্ষক )-_মুললমাঁনের। স্ষ্টির পুর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুবই অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না। তাহা হইলে খুদা কাহাঁকে বলিলেন? কেই বা হইয়! 
গেল? মুললমানেরা সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। যেহেতু 

উপাদান কারণ ব্যতীত কাধ্য হওয়৷ অসম্ভব, অতএব কারণ ব্যতীত কাধোৎপত্তি 

যেমন মাতাপিতা ছাড়াই আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করার ম্যায় 

অসম্ভব। যিনি প্রতারিত হন এবং প্রতারণা ও গর্ব করেন তিনি কখনও 

ঈশ্বর হইতে পারেন না। কোন সত লোকের পক্ষেও এসকল সম্ভব 

নহে ॥ ৫০ ॥ 

৫১। আল্লাহ্ তোমার্দিগকে তিন সহস্র ফেবরিস্তাদ্বারা সহায়তা করিতেন। 

তাহ। কি তোমাদের পক্ষে যুথষ্ট হইবে না ? মণ ১1 সিৎ ৪1 স* ৩। আত ১২৩॥ 

( সমীক্ষক )--যদি আল্লাহ তিন সহত্র স্বর্গীয় দৃতত্বার! মুসলমানদের সহাঝুত। 

করিয়া থাকেন তাহা হইলে এখন থে বু মুসলমানরাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে 
এবং যাইতেছে তজ্জগ্ক তিনি সহায়তা করেন না কেন? ন্ুতরাং মূর্খদিগকে 

প্রলোভন দেখাইয়া জালবদ্ধ করিবার জন্য এসকল কথ! বলা হইয়াছে । ইহা 

নিতান্ত অন্ায় ॥ ৫১ ॥ 

৫২। কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সহায়তা কর। আল্লাহ্ তোমাদের 
উত্তম সহ্থায়ক এবং কাধাসাধক। তোমরা! যদি আল্লাছের মার্গে নিহত কিংবা 
স্ৃত্যুমুখে পতিত হও তবে ঈম্বরের দয়া অতি উত্তম জানিও। মং১। সি* 91 
স্ব ৩। আত ১৪৬।১৪৯।১৫৬॥ 

প্ 
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( সমীক্ষক )--"এখন মুসলমানদের ভ্রম দেখুন! তাহার! ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে 
ৰধ করিবার জন্য খুদ্ার নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর কি নির্বেবোধ যে 
তাহাদের প্রার্থন। স্বীকার করিবেন? খুদ্ধা মুলমানদ্দের কার্যযকর্তা হইলে, 
তীহার্ধের কাধ্যও নট হয় কেন? দেখা যাইতেছে যে, খুদাও তাহাদের প্রতি 

মোহাসক্ত! যিনি এমন পক্ষপাতী, তিনি ধশ্মায্মাদিগের উপাস্য হইতে 

পারেন না ॥ ৫২॥ 

৫€৩। আল্লাহ্ তোমাদ্দিগকে পরোক্ষ-জ্ঞাতারূপে স্মপ্টি করেন না, কিন্ত 
তিনি তাহার মনোনীত পয়গম্থরদিগের দ্বারা তোমাদিগকে জানান। অতএব 

আল্লাহ, এবং তাহার রসূলকে বিশ্বাস কর। মং ১। দি ৪। সূ ৩। 
আ* ১৫৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--মুসলমানগণ খুদা ব্যতীত অপর কাহারও উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করেন না এবং কাহাকেও খুদ্দার সহযোগী বলিয়। স্বীকার করেন ন!। 

তাহা হইলে পয়গম্বর সাহেনকে ধর্শাবিশ্বাস সম্বন্ধে খুদার অংশীর্দার করা 

হইল কেন? যেহেতু আল্লাহ, পয়গন্ঘরকে বিশ্বাস করিতে লিখিয়াছেন, অতএব 
গয়গন্থর তাহার অংশীদার | তাহ! হইলে খুদাকে পলাশরীক” অর্থাত অংশীদারবিহ্থীন 

বল! সঙ্গত হয় নাই। যদি এই অর্থ কর! হয় যে, মহম্মদ সাহেবকে 

পয়গম্বর মানা কর্তব্য, তাহ! হইলে জিজ্ঞাহ্য এই যে, মহম্মদ সাহেবের 

প্রয়োজন কি? যদি খুদ্ধা মহুন্মদ সাহেবকে পয়গন্ধর না করিয়া স্বয়ং 

তাহার অভিপ্রেত কার্ধা করিতে ন। পারেন, তাহা হইলে তিনি শত্তিীন ॥ ৫৩৪ 
৫৪1 হে বিশ্বাসিগণ! সন্তোষ অবলম্বন কর, পরস্পর পরম্পরকে 

ধারণ কর। যুদ্ধে রত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহা হইলে 
তোমর! যুক্তিলাভ করিবে । মং ১। দিৎ ৪1 সৎ ৩। আত ১৭৮॥ 

( সমীক্ষক )--এই কুরাণের খুদা এবং পরগম্বর উভয়ই যুদ্ধালক। 

যিনি বুদ্ধের আজ্জাদাতা, তিনি শান্তিভঙ্গকারী। খুদা কিংবা ধর্শবিরুদ্ধ 
যুদ্ধ প্রস্ভৃতিকে নামমাত্র ভয় করিলেই কি মুক্তি পাওয়া বায়? অবশ্য, 
ঈশ্বরকে ভয় করা না করা সমান, তবে ধর্মমবিরুদন্ধ যুদ্ধকে ভয় কর! 
যুক্তিসঙ্গত ॥ ৫৪ ॥ 

৫৫। জাল্লাহের নির্ধারিত নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লার এবং রসূলের 
বাক্য মান্ত করিবে, সে বছিত্তে গমন করিবে । সেস্থানে নদী প্রবাহিত 
ঘুইতেছে এবং তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ॥ যে ব্যক্তি আল্লাছের ও তাছার 
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আজ্ঞা! লঙ্ঘন করে, সে নির্ধারিত নিয়মের বাহির হইয়। বাইবে। তাহাকে 
চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে ; তাহার জন্য গ্লানি ও ছুঃখ রহিয়াছে । 
মং১। লিণ৪। সৎ ৪1 আত ১৩1১৪॥ | 

( সমীক্ষক )--খুদ স্বয়ং পয়গন্থর মহম্মদ সাহেবকে তাহার অংশীদার করিয়া 
লইয়াছেন এবং তিনিই কুরাণে তাহ। লিখিয়াছেন। দেখুন, পয়গম্বর সাহেব 
খুদার এমন প্রিয় পাত্র যে, খুব! তাহাকে বহিস্তে অংশীদ্দার করিয়া! লইয়াছেন ! 
মুনলমানদের খুদধা কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নহেন, স্ৃতরাং তাহাকে “লাশরীক” 

বলা বৃথা । ইঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল থাক অসম্ভব ॥ ৫৫ ॥ 

৫৬। আল্লাহ্ ভ্রসরেণু পরিমাণ অন্যায় করেন না। যে কল্যাপজনক 
কার্য করিবে, তাহাকে তিনি দ্বিগুণ দিবেন। মণ ১। সি ৫1 সু ৪। 

আন ৩৭॥ 
( সমীক্ষক )--যদি খুব একটি ভ্রলরেণু পরিমাণ অন্যায়ও না করেন তাহা 

হইলে তিনি কৃতপুণ্যের দ্বিগুণ ফল দেন কেন? তিনি মুসলমানদের প্রতি 
পক্ষপাতই বা করেন কেন? কৃতকর্মের দ্বিগুণ বা নান ফল প্রদান করা 
খুদার অন্ায় ॥ ৫৬॥ 

৫৭। যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহিরে আসে, তখন তোমার ' 

বাকোর বিপরীত চিন্তা করে। আল্লাহ্ তাহাদ্দের পরামর্শ লিখিয়া রাখেন ॥ 
তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপরীতগামী করিয়াছেন। আল্লাহ্ 

যাহার্দিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, ভূমি কি তাহাদিগকে সতপথে আনয়ন করিতে 
ইচ্ছা! কর? কিন্তু আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহারা কখনও সৎপথ 

প্রাপ্ত হয় না। মণ ১। সিৎ ৫। সু ৪1 আত ৮০৮৭ ॥ 
( সমীক্ষক )--যদ্দি আল্লাহ খাতা প্রস্তুত করিয়া কথাগুলি লিখিতে থাকেন, 

তাহা হইলে তিনি সর্বজ্ঞ নছেন। যিনি সর্বজ্ঞ, তাহার খাতা লিখিবার 

প্রয়োজন কি? মুসলমানদের মতে শয়তান সকলকে বিজ্রাস্ত করে, তজ্জন্ত লগে 

অপরাধী। কিন্তু খুদাও যন্দি জীবকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা ছুইলে খুদ্ধা এবং 
শয়তানের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? হা, প্রভেদ এইটুকু হইতে পারে খুদা বড়, 
শরভান ও সে ছোট শয়তান। মুসলমানদের মধো একটি প্রবাদ আছে যে 
বিভ্রান্ত করে সেই শয়তান। হ্ৃতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাহাদের খুবাও 
শয়তান স্থানীয় ॥ ৫৭ ॥ 

₹প। তাহার! যদি তাহাদের হস্ত রোধ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
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ধৃত কর, যে স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাও, সেই স্থানেই হত্যা কর। মুসলমানের, 
মুপলমানকে বধ করা উচিত নহে। যদ্দি কেহ অন্ভাতসারে কোন মুসলমানকে বধ 

করে, তাহা হইলে একজন মুসলমানকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবে। নিহত 
ব্যক্তির রক্তের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সে তাহার পরিবারকে অর্থ প্রধান করিবে। 
তাহার পরিবার ক্ষমা করিলে তাহা দিতে হইবে না। কেহুজ্ঞাতসারে কোন 

মুদলমানকে নিহত করিলে চিরকাল নরকে বাস করিবে। তাহার উপর 

আল্লাহের ক্রোধ এবং ধিক্কার পতিত হইবে ।ঞ্* মং১। সিৎ৪। সূণ৪। 
আত ৯০।৯১।৯২ ॥ 

( সমীক্ষক )--কি ঘোরতর পক্ষপাত দেখুন! যে মুসলমান নহে, তাহাকে 

ষে স্থানে পাওয়া যাইবে, সে স্থানেই বধ করিবে; কিন্তু কোন যুললমানকে 

বধ করিবে না। ভ্রম বশতঃ মুসলমানকে বধ করিলে প্রায়শ্চন্ত করিতে 

হইবে। কিন্তু ভিন্নধশ্মাবলম্বীকে বধ করিলে স্বর্গলাভ ! এমন উপদেশ রসাতলে 

যাউক। এমন পুস্তক, এমন পয়গম্বর, এমন থুর্ধা এবং এমন মতের দ্বারা অনিষ্ট 
ব্যতীত উপকার হইতে পারে না। এ সকল না থাকাই ভাল। এইবপ 

ভ্রান্তিপুণ মতবাদ হইতে দুরে থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় মান্য কর1 উচিত্ছ। 
কারণ বেদে অপন্োর লেশমাত্র৪ নাই । মুদলমানকে বধ করিলে নরকে গমন 
করিতে হয়; কোন কোন মতবাবীর মনে মুদলমানকে বধ করিলে বর্গলাভ 

হয়। এখন বলুন! এই ছ্বিবিধ মঙ্চের মধো কোনটি গ্রহণযোগ্য ? এবং 

কোনটি ত্যাক্য ? এসকল মুঢ়কলিত মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত 

গ্রহণ করাই লকলের কর্তবা। আধ্যমতে অর্থাৎ উন্নতচরিত্র লোকদিগের 

পথে বিচরণ করা এদং দন্ব্য অর্থাৎ হুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগের পথ হইতে দুরে 

থাকাই শ্রেয়; এইরূপ লিখিত আছে ॥ ৫৮ ॥ 
৫৯। শিক্ষা প্রকট হইবার পর যে ব্যক্তি রসুলের সহিত বিরোধ 

এবং খুললমানদের নিরুদ্ধ পক্ষ গ্রশ্ণ করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাকে 

নরকে প্রেরণ করিন। মং ১1 সি ৫1 সণ ৪1 আত ১১৩॥ 

( সমীক্ষক )--খুধ1 ও রসুল কিরূপ পক্ষপাতী দেখুন ! মহন্মদ সাচেব 

প্রন্তৃতি মনে করিতেন যে, খুদার নামে এইরূপ না লিখিলে, তাহাদের “মজহব" 

* এ স্থলে আধুনিক কুরাণের পাঠ ইইতে কিঞিৎ পার্ক) আছে। 

স্পঅন্বাদক। 
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( সম্প্রদায় ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না, ধন-সম্পত্তি লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ 

করাও চলিবে ন। এতদ্বারা জান। যাইতেছে যে, মহণ্ম্দ সাহেব স্বার্থসিক্ধিতে ও 

পরার্থনাশে নিপুণ ছিলেন। সুতরাং তিনি “আপ্ত” (ধর্মের সাক্ষাৎ ভ্র্ট) 

ছিলেন না এবং তাহার বাকাযও আগ্ত এবং বিদ্বান্দ্িগের দ্বারা কখনও 

প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৫৯॥ 
৬০। যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরিস্তাগণ, পুস্তক, রম্থল এবং “কয়ামত” 

( প্রলয় ) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় পথভ্রষ্ট । যাহার! বিশ্বাসী 
হইয়া পুনরায় কাফির হয়ঃ পরে বিশ্বানী হয় এবং পুনরায় কাফির হয়, 

এবং যাহাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা! করিবেন 
ন। ও সম্মার্গ প্রদর্শন করিবেন না । মং১। লি ৫1 ন্ুৎ 81 আত ১৩৪1 ১৩৫ ॥ 

( সমীক্ষক )--এখনও কি বলা হইবে যে, খুদ্বা লাশরীকশ ? 

“লাশরীক” বলিবার সঙ্গে ব্ছ “শরীক” বা অংশীদার স্বীকার করা কি 

পরস্পর বিরোধী নহে ? তিন বার ক্ষমা করিনার পর খু! কি আর ক্ষম! 

করেন না ? তিন বার অবিশ্বাসের পর কি তিনি পথ প্রদর্শন করেন? তিনি 

কি চতুর্থ বারের পর আর পথ প্রদর্শন কারন না? চারি বার অবিশ্বাসী 

হইলে, বিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পাইবে ॥ ৬০ ॥ 

৬১। আল্লাহ্ নিশ্চয় দুর্ণবান্ত এবং কাফিরদিগকে নরকে একত্র 

করিবেন ? নিশ্চয়, ছুর্ঘবত্তের] আল্লাহকে প্রতারিত করে এবং আল্লাহু 

তাহাদিগকে প্রশ্তারিত বরেন | হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মুসলমান পরিত্যাগ 

করিয়া কাফিরের সহিত মিত্রতা করিও না॥ মং১। সিণ্৫। সু* ৪। 

আত ১৪০। ১৪২। ১৪৪ ॥ 

( সমীক্ষক )- মুসলমানের! ন্বর্গে এবং অপর সকলে নরকে ধাইবে, এ বিষয়ে 

প্রমাণ কি? বাহবা! ! যিনি ছূর্ববত্তদের দ্বারা প্রতারিত হন এবং নিজেও 
অন্যকে প্রতারিত করেন, এমন খুদ্না আমাদের নিকট হইতে দুরে থাকুন। 
তিনি প্রতীরকর্দের সহিত মিলিত হউন এবং প্রতারকের তীহার সহিত 

মিলিত হউক । কারণ-- 

যাদুশী শীত্কল। দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ ॥ 

যে ষেমন, তাহার সহিত, তাদৃশ লোকের মিলন হইলেই উদ্দেশা সিদ্ধ হয়। 

যে খু প্রতারক তাহার উপাসকগণও প্রতারক হইবে না কেন? 

মুসলমান হুষগ্রক্কতি হইলেও তাহার সহিত মিদ্রতা করা এবং যুদলমান ছাড়া 
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ভিন্নমতাবলম্বী সৎগ্রক্কৃতি হইলেও তাহার সহিত শক্রতা করা কি কাহারও 
পক্ষে উচিত হইতে পারে? ৬১॥ ৃ 

৬২1 হে মনুষ্যগণ ! নিশ্চয়, পয়গন্র পরমেম্থরের নিকট হইতে সত্য 

লইয়া তোমাদের নিকট আপিয়াছেন | অতএব তোমরা তাহার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন কর । আল্লাহ একমাত্র উপাস্য ৷ মং১। সি*৬। সু*৪। 

আত ১৭০ | ১৭১ & | 
( সমীক্ষক )-_-পয়গন্বরের উপর বিশ্বান স্থাপনের কথ! লিখিত থাকায়, বিশ্বাস 

সম্বন্ধে পর়গন্থর কি খোদার “শরীক” অর্থাৎ মহযোগী হইলেন না? যদি পয়গম্বর 

আল্লাছের নিকট যাতায়াত করেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যাপক নছেন, কিন্তু 
একদেশী। ব্যাপক না হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। কুরাণে 
ঈশ্বরকে স্থলবিশেষে সর্ববদেশী এবং শ্থলবিশেষে একদেশী লেখ। হইয়াছে। 

এতন্দবারা জানা! যাইতেছে যে, কুরাণ এক জনের রচিত নহে; কিন্তু ইহার 

রচয়িতা বছু ব্যক্তি ॥ ৬২ ॥ 

৬৩। ম্বৃত জীব, রুধির, শুকরমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্থ কাহারও নামে প্রদত্ত 

কোন বস্তু, গলবন্ধনে, যন্তি কিংবা শৃঙ্গের আঘাতে নিহত, উপর হইতে পতিত 
কিংবা হিংআ্র জন্তর কর্তৃক ভক্ষিত জীব তোমাদের পক্ষে হারাম ( নিবিদ্ধ ) 

কর! হইয়াছে । মং ১। সিৎ ৬1 সুৎ ৫। আন ৩॥ 

(সমীক্ষক)--কেবল এ সকল বস্তই কি নিষিদ্ধ? আরও বহু প্রকার পণু, 

তির্ধ্যক জীব এবং কীট প্রভৃতি কি মুসলমানের পক্ষে ছালাল (বৈধ )1 অতএব 

ইহা! মনুস্তের কল্পনা, ঈশ্বরের নির্দেশ নহে এবং ইহা প্রমাণরূপে গৃহীত 

হইতে পারে না॥ ৬৩॥ 

॥ ৬৪। আল্লাহকে যথেষ্ট খণদান কর। তোমাদ্দের মধ্যে যাহা ফ্োষজনক, 
আনি তাগ দুর করিব এবং তোমাদিগকে বহিস্তে প্রেরণ করিব। ম$২। 

সিৎ ৬। সুৎ ৫) আণ ১২॥ 

( সমীক্ষক )--বোধ হয়, মুললমানদের খুদ্ার গৃহে বিশেষ ধন-সম্পত্তি নাই; 
নতুবা তিনি খণ গ্রহণ করিবেন কেন? “তোমাদিগকে কুকম্ম হইতে মুক্ত 

করিয়। স্বর্গে প্রেরণ করিব” এই পিয়া তিনি তাহাদ্দিগঞ্ষে বিভ্রান্ত করিতেছেন 

কেন? এস্থলে দেখা বাইতেছে যে, মহম্মদ সাছেব খুদার নামে স্বার্থসিদ্ধি 
করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥ 

৬৫. আল্লাহ, যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ক্ষমা করেন ) বাছাকে ইচ্ছা তাাকে 
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যন্ত্রণা দেন। যাছা আমি কাঁহাকেও দেই নাই, তাহা! আমি তোমাদিগকে 

দিয়াছি। মং ২ সিৎ ৬| সৃৎ ৫। আত ১৬।১৮ ॥ 

(সমীক্ষক)-_মুসলমানদের খুদ্! শয়তানের স্থায় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
পাপী করেন; ন্ুতরাং তিনিও পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপের ফলে নরকে 

গমন করেন ; কেননা তিনি পাঁপ ব! পুণ্য কাধ্য করেন। যেহেতু জীব পরাধীন, 

অতএব যেমন সৈনিক সেনাপতির অধীনে থাকিয়া কাহাকেও রক্ষা, কাহাকেও 
বিনাশ করে, কিন্তু তাহার সস কার্যের জঙন্ত তাহার - পরিবর্তে সেনাপতি 

দায়ী হয়, সেইরূপ জীবও ন্বকর্দোর জন্থা দায়ী নহে; কিন্তু পরমেশ্বরই 
দায়ী ॥ ৬৫॥ 

৬৬। আল্লাহের আদেশ পালন কর এবং রস্থলের আদেশ পালন কর। মণ ২। 

সি ৭। সু ৫। আঁ ৯২॥ 

( সমীক্ষক )- দেখুন! এতদ্বারা খুপ্দার যে প্শরীক” আছে, তাহ! প্রকাশ 
পাইতেছে। অতএব খুদাকে “লাশরীক” মনে করা বৃথা ॥ ৬৬ ॥ 

৬৭। পুর্বেব যাহা! কর! হইয়াছে, আল্লাহ. তাহ! ক্ষমা করিয়াছেন । যদি 

কেহ পুনরায় কুকর্ম করে, তৰে আল্লাহ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবেন। 
মং২। সি ৭।স্০ | ৫ আত ৯৫॥ 

( সমীক্ষক )- কৃত পাপ ক্ষমা করার অর্থ, পাপ করিতে আদেশ দিয়া 

পাপবৃদ্ধি করা। যেপুস্তকে পাপক্ষমার কথা আছে, তাহ! ঈশ্বর কিংব! 
বিশ্বানের রচিত নহে; কিন্তু তদ্বারা পাপের বৃদ্ধি ₹য়। অবশ্য, ভবিষ্যতে 

পাপমুস্ত থাকিবার জদ্থ কাহারও নিকট প্রার্থন৷ করা এবং পুর্বকৃত পাপ হইতে 

মুক্ত হইবার জগ্ঠ চেষ্টা ও অনুতাপ কর! কত্বব্য। কিন্তু পাপাচরণ পরিভাগ 
না করিয়া কেবল অনুতাপ করিলে কোন ফল হইতে পারে ন] ॥ ৬৭ ॥ 

৬৮। যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় নাই, সে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মিথ্যা! বলে, 

“আমার প্রতি প্রত্যাদ্দেশ হইয়াছে, আল্লানের হ্যায় আমিও প্রত্যাদ্দেশ অবতীর্ণ 
করাইব” ভাহা হইলে তাহার চেয়ে অধিক পাপী কে আছে? মণ ২। সি* ৭। 
সূ ৬। আন ৯৩॥ 

( সমীক্ষক )--এতন্ছারা জান। যাইতেছে যে, যখন মহস্ম্ সাহেব বলিতেছেন, 

“ঈশ্বরের প্রেরণায় আমার নিকট কুরাণের পদাবলী আসিতেছে, তখন অপর 

কেছও মহণ্মদদ সাহেবের স্যার লীলা রচনা করিয়া বলিয়া থাকিবে, “আমার 

নিঝটেও কুরাণের পদাবলী অবতরণ করিতেছে জামাকেও পয়গম্বর বলিষ! মাস্ক 
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কর” । সম্ভবতঃ মহম্মদ সাহেব তাহ! নিরস্ত করিয়া নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার 
জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়! থাকিবেন ॥ ৬৮ ॥ 

৬৯। নিশ্চয়, আমি তোমাকে উৎপন্ন এবং তোমার আকৃতি নির্মণণ 
করিয়াছি । আমিই ফেরিস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, “আদমকে দণগুবত প্রণাম 
কর”। তাহারা দগুব প্রণাম করিল, কিন্ত শয়তান দগুবণ প্রণাম করিল ন1। 

আল্লাহু বলিলেন, *আমি তোমাকে আজ্ঞ! দিলাম; কে তোমাকে বারণ করিল 
যে তৃমি প্রণাম করিলে না?” শয়তান বলিল, “আমি তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; তুমি 
আমাকে অগ্নি হইতে, কিন্তু তাহাকে মৃৃত্তিক। হইতে উৎপন্ন করিয়াছ+' ৷ আল্লাহ 
বলিলেন, “তুমি এ স্থান হইতে নামিয়া যাও; তুমি এ স্থানে থাকিয়া অহঙ্কার 
করিবার উপযুক্ত নহ" | শয়তান বলিল, “যে দিন জীবগণ কবর হইতে উদ্সিত 

হইবে, সে দিন পর্যান্ত আমার সম্থন্ধে শৈথিল্য করা হউক”। আল্লাহ বলিলেন, 

পনিশ্চয়। তোমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হইবে” । শয়তান বলিল, “আমি 

শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্র্ করিয়াছ, অতএব 
তাহাদের জন্য তোমার সন্মার্গের উপর অবস্থান করিব; কিন্ত্র, প্রায়ই তাহাদিগকে 
কৃতজ্ঞ দেখিবে না”। আল্লাহ্ বলিলেন, “ছুর্দিশা গ্রস্ত হইয়া এ স্বান হইতে 

বাহির হইয়। যাও; তাহার্দের মধ্যে যাহারা তোমার পক্ষে যাবে, আমি 
তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে নিক্ষেপ করিব” । মং২া সি০৮। সূৎ ৭। 

আত ১১--১৮ ॥ 

( সমীক্ষক )--এখন মনোনিবেশপূর্ববক খুর্ধা ও শয়তানের কলঙ্ব শ্রবণ করুন । 

চাপরাসীর ম্যায় খুপ্গার এক ফেরিস্তা ছিলেন। তিনিও খুদ্দার নিকট হার 

মানিলেন না! এবং খুদা তাহার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারিলেন না। 

পরে যে পাপী হইয়া বিজ্রোহ করিবে ঠিনি সেই বিজ্ঞরোহীকে ছাড়িয়া দ্িলেন। 

পরে অপরকে পাপপথে পরিচালিত করাই তাহার কাণ্য হইল। ইহাতে 

খুদ1! অত্যন্ত ভুল করিলেন। যেহেতু শয়তান সকলকে কুপথে লহয়। 

যার এবং খুদধা শয়তানকেও পথভ্রষ্ট করেন» অতএব সিদ্ধ হইতেছে বে, 

খুদ্া শয়তানের শয়তান । শয়তান খুদাকে প্রতাক্ষ বলিতেছে, “তুমি 

আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ”। অতএব খুদ্বার মধ্যে পবিভ্রতাও দৃষ্ট 

হইতেছে ন1; প্রতাত দেখ যাইতেছে যে, তিনিই সমস্ত কুকণের নেত। 

ও মুলকারণ। এমন থু্দা মুসলমানদেরই হওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ 
. বিদ্বান্দিগের নহে। পুপশ্চ মুললমীনদের খু মনুযোর ম্যায় ফেরিস্তাদিগের 
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সহিত কথোপকথন করেন; স্তবতরাং তিনি দেতধারী, আর্চরটিত এনং 

অন্ঠায়কারী। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ মুসলমান মত অনুমোদন করিতে 
পারেন না ॥ ৬৯ ॥ 

৭। নিশ্চয়, আল্লাহ. তোমাদের প্রভু । তিনি আকাশ এবং পৃথিনীকে 
ছয় দিনে উত্ুপন্ন করিয়া উর্ধ'লাকে সিংহাসনে আমীন হইলেন। দ্বীনতার 

সহিত তোমার প্রভুকে ডাক। মং২। লি ৮।্থৎ ৭। আন ৫৭1%৫॥ 

( সমীক্ষক )--ভাল, যে ঈশ্বর ছয় দিনে জগ স্থষ্টি করেন এনং *অর্শ” 

অর্থাৎ উদ্ধীলোে জ্যোতিণ্ময় সিংহাসনে বিশ্রাম করেন, তিনি কখনও সর্বশক্তি- 

মান এলং সর্ববব্যাপক হইতে পারেন ? সর্ববব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিমান ন! হইলে 
তিনি খুনাও হইতে পারেন না। মুসলমানদের খুনা কি বধির যে, চীতুকার 

করিয়া ডাকিলেই শুনতে পান? ম্ত্হরাং এসনল ঈশ্বরের বাক্য নহে, 

এবং কুরাণও ঈশ্বরকৃত নহে । খুদা ছয দিনে জগণ্ড রচনা! করিয়া সপ্তম দিনে 
সিংহাসনে বিশ্রাম করিয়! থাকেন, শাহা হইলে বোধ হয় হিনি ক্লান্ত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন! তিনি কি অন্তাবধি ঘুমাইতেছেন, না জাগিয়া আছেন ? 

জাগিয়া থাকিলে কোন কার্যে নিযুক্ত আ.ছন, অথবা নিন্ম হইয়া ইতস্ততঃ 

জমণ ও আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন ? ৭০ ॥ 

৭১। পৃথিবীতে কাহারও সহিত কলহ্বিবাদ করিও না। মং২। সি ৮। 

সত প। আত ৭৪ ॥ 

( সমীক্ষক )--ইহা ত উত্তম কথ! কিন্তু অন্কত্র “জিহাদ” ( ধর্দুযুদ্ধ ) 

ও কাফির-হ্যার কথাও লিখিত আছে। এখন বলুন! এসকল পরস্পর 

বিরোধী কি না? অতএব জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ ভুর্ববল অবস্থায় 

গ্রথমোক্ত এবং শক্তিশালী অনস্থায় শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

এস্থলে ছুই প্রকার শিক্ষ। পরস্পর-বিরোধী, অতএব উভয়ই মিথ্যা ॥ ৭১ ॥ 

৭২। অতঃপর তিনি একবার কাহার যষ্ঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহ! প্রতাক্ষ 

অঙ্জশর হইল । মং২। সিণ৯।্ুণ ৭। আণ ১০৭॥ 

( সমীক্ষক )--এই লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা বাইতেছে যে, খু্দা এবং 

মহস্মদ সাহেবও এ সকল মিথ্যা কথ! শিশ্বাল করিতেন। তাহা হইলে তাহারা 

উভয়েই বিদ্বান ছিলেন না। চক্ষুদ্ধারা দর্শন ও কর্ণার! শ্রবণের নিয়ম কেহই 
পরিবর্তন করিতে পারে না । নুতরাং এ সকল ইন্দ্রজাল মাত্র ॥ ৭২ ॥ 

ণ৩। অতঃপর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে বন্যা, পঙ্গপাল, মত্কুনঃ ভেক এবং 
৮% 
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রুধির প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইলাম। তাহাদিগকে নদীতে 

ডুবাইয়। দিলাম এবং ইতআ্রায়েলের সম্ভানদিগকে নদী পার করিয়। দিলাম 

নিশ্চয়, তাহারা যে মতে আছে, তাহা ও তাহাদের কাধ মিথ্যা। মং২ 
সিৎ৯। সৎ ৭। আন ১৩৩। ১৩৬। ১৩৮। ১৩৯ ॥ 

( সমীক্ষক )-_-এখন দেখুন ! যেমন কোন প্রতারক এই বলিয়া! কাহাকেও 

ভয় দেখায়, “তোমাকে বধ করিবার জন্ত সর্প প্রেরণ করিব», ইহাও সেইরূপ । 

ভাল, যে খুদ্া এমন পক্ষপাতী যে, একটি জাতিকে নদীতে নিমগ্ন এবং অপর 
একটি জাতিকে নদী হইতে উত্তীর্ণ করেন, তিনি অধার্ট্িক নেন কেন? যেমত 

সহত্র সহত্স কোটি কোটি লোকের ধর্মবিশ্বাসকে মিথ্যা! এবং নিজেকেই সত্য বলিয়' 

ঘোষণা করে, সে মতের ম্যায় মিথ্যা] অপর কোন মত হইতে পারে না ? কোন 

মতবিশ্বাসীদ্দিগের মধো সকলেই ভাল, কিংবা সকলেই মন্দ হইতে পারে ন।। 

এইরূপ একতরফ1 ডিক্রী দেওয়া নিতান্ত মুখোচিত কাধ্য । তাহাদের প্রাচীন 

বাইবেলের মত কি মিথা। ছিল 1 কিংবা অপর কোন মতকে কি মিথ্যা বলা 

হইয়াছে? যদি অপর কোন মতকে মিথা। বল হইয়া থাকে, তবে সে মত 

কোন্টি ? কুরাণে কি নামে তাহার উল্লেখ আছে? ৭৩॥ 
৭৪। অতএব তুমি আমাকে দেখিতে সমর্থ হুইবে। তাহার প্রভু 

পর্বতের উপর আলোকবিস্তার এবং পর্বত চুর্ণ শ্চর্ণ করিলেন। তখন যুস৷ 
সংজ্ঞাহীন্কহুইয়1 পতিত হইলেন। মং। সিৎ ৯। সূৎ ৭। আত ১৪৬॥ 

(সমীক্ষক )--যিনি দৃষ্ট হন, তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। যদি খুদা 

পুর্বে এমন অলৌকিক কার্ধা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্তমানেও সেরূপ 

অলৌকিক কাধ্য দেখান না কেন? ইহ]! সর্ববতোভাবে বিরুদ্ধ বলিয়া! বিশ্বাসের 

অযোগ্য ॥ ৭৪ ॥ 

৭৫। সকালে এবং বৈকালে ভয় ও দীনতার সহিত উচ্চেঃস্বরে শক্োচ্চারণ 

না করিয়। নিক্প প্রভূকে স্মরণ কর। মং২।সি*৯। সৎ ৭। আ* ২০৫॥ 

( সমীক্ষক )-_কুরাণে কোন কোন স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নিজ প্রভুকে ডাকার, 
আবার কোন স্থলে মৃদ্ স্বরে শব্দোচ্চারণ করিয়! স্মরণ করার কথ! লিখিত আছে। 

এখন বলুন। ছুই প্রকার কথার মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা? পরস্পর 

বিরুদ্ধ বাক্য উন্মাদের প্রলাপনদৃশ। অবশ্য, ভুলে কোন বিরুদ্ধ কথা বলিবার 
পর স্বীকার করিলে দোষ থাকে না ॥ ৭৫ ॥ 

৭৬। তাহার! তোমাকে লুহ্টিত জ্রব্য সন্থন্ধে জিজ্ঞাল] করিলে বলিও যে, 
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তাহা আল্লাহ ও রুলের জন্য এবং আল্লাহকে ভয় করিও। মং২। সি* ৯। 

সৃৎ ৮। আন ১॥ 
( সমীক্ষক )--নিতান্ত আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে, যাহার! লুটন ও দস্থা বৃত্তি 

করে ও করায়, তাহার খুদ্ধা, পয়গম্থর এবং বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবে । আবার 

জাল্লাহকে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি কুকণ্মও কর! হইবে, অথচ 
বলিতে লঞ্জাও হইবে না, “আমাদের মত উত্তম”! অতএন হঠকারিত] 

পরিত্যাগ করিয়া সত্য বেদমত গ্রহণ না! করা অপেক্ষা! নিন্দনীয় আর কি হইতে 

পারে? ৭৬॥ 

৭৭। কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করিবে । নিশ্চয়, আমি তোমাকে এক সহজ 
ফেরিস্তা অনুচরদ্ধারা সাহাধ্য এবং কাফিরদের চিত্তে ভীতি সঞ্চার করিব। 
তাহাদের গলদেশ এবং প্রত্যেক পন্ধি ছিন্ন কর। মং ২। মি ৯।স্যুৎ ৮। 

আন ৭। ৯। ১২॥ 

( সমীক্ষক )_ খুদা ও পয়গম্বর কেমন নির্দয় দেখুন! তাহারা মুসলমান- 

মতে অবিশ্বাসীদিগের মুলোচ্ছেদ ঘটাইবেন! খুদা কাফিরদের মুলচ্ছেদ এবং 
গলচ্ছেদ, হস্তপণ্দের সন্ষিচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দ্রিবেন এবং সাহায্য করিবেন! 

এমন খু কি লঙ্কেশ্বর রাবণ অপেক্ষা ফোন অংশে হীন? অবশ্য এসকল প্রপঞ্চ 

খু্রার নহে, কুরাণ র5য়িভার; খুর্ধার হইলে এমন খুদ্ধী আমাদের নিকট হইতে 

দ্বুরে থাকুন এবং আমরাও তাহার নিকট হইতে দুরে থাকি ॥৭৭॥ 

৭৮। আল্লাহ্ মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। হে বিশ্বাসী মনুষ্টগণ | 
তোমর! আল্লাহ ও রসূলের আহ্বান মানিয়। চল। আল্লাহ ও রন্থুলের ধন-সম্পত্তি 
এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি হরণ করিও না। আল্লাহ্ কপট তাপুর্ণ 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন ; তাদৃশ যড়বস্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ ইশ্রেষ্ঠ। মং২। 
সিং ৯। সৎ ৮। আ০ ১৯। ২৪। ২৭1৩০ ॥ 

( সমীক্ষক )--সমন্ত স্স্থির ঈশ্বর হইয়াও আল্লাহ্ কি মুললমানদের প্রতি 
পক্ষপাতী? তাহা হইলে তিনি অধাশ্মিক। তিনি কি বধির যে, উচ্চৈঃম্বরে 
না! ডাকিলে শুনিতে পান না? খুপধার সহিত রসুলকে অংশীদার করাও কি 

নিতান্ত অন্তায় নহে? আল্লাহের কোন পরিপুর্ণ ধনভাগ্ডার আছে যে, তাহ! 
হইতে ধন চুরি করা হইবে? রসুলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন- 
সম্পত্তি ব্যতীত কান্ত ধন-সম্পত্তি কি চুরি করিতে হইবে? বিষ্তাীন এবং 

কধাশ্মিক লোকের। এইরূপ উপদেশ দিতে পারে। ভাল, যে খুধ। স্বয়ং প্রভার 
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এবং প্রতারকদদের সহযোগী, তাহাকে ভণ্ড ও অধার্টিক বলা হইবে 
নাকেন? অতএব কুরাণ খুদার রচিত নহে, কিন্তু কোন ভণ্ড ও প্রভারকের 
রচিত ॥ ৭৮ ॥ 

৭৯। যে পধ্যস্ত কাফিরগণ বলহীন থাকে এবং আল্লাহের ধর্ম গ্রতিঠিত না 

হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক। নিশ্চয় জানিও, তোমাদের 

লুন্টিত ধন-সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং রসুলের । মং ২। দি ৯। 
সুত৮। আত $৯।৪১॥ 

( সমীক্ষক ) মুসলমানদের খুদ। ভিন্ন অন্য কে এমন অন্তায় যুদ্ধ করিয়া 
ও করাইয়া শান্মি5ঙ্গ করিবে? এখন দেখুন! কেমন এই ' মজহব” ! আল্লাহ 
ও রন্ূলের জন্য সমস্ত জগতকে লুগঠন করিতে ও করাইতে হইবে। ইহা কি 
লু্টনকারীর কার্য নহে ? লুন্তি* ধন-সম্পন্তির অংখ্দার হইলে খুদাকেও দস্থাবৃত্তি 
অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। এমন লুছনকারীর প্রতি পক্ষপাত করিলে 

ঈশ্বরের ঈশ্বরহ্ ও খবব হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, জগতে অশান্তি উপজ্জব 

ধিস্তার করিয়া মনুস্তাদিগকে ছুঃখে নিপতিত করিবার জন্য এমন পুস্তক, এমন 
খু এবং এমন পয়গঞ্থরের আগমন কোথ। হহতে হইল? এমন মত প্রচলিত 

ন] হইলে জগদ্বাপী আনন্দে থাকিত ॥ ৭৯ ॥ 

৮০ 1 যদ্দি তোমরা কখনও দেখিতে, তবে জানিতে কিরূপে ফেরিস্তাগণ 

কাফিরদের শরীর হইছে শাস্সা বর্র্গিত করে; কিন্ধপে তাহাদের মুখে ও 

পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং কিরূপে কাফিরগণ নরকাগ্রির দহন- জ্বাল। সঙ্থ করে ! 
তাহাদের পাপের জগ্গ মামি চাহাদগকে বিনই করিয়াছি। আমি ফেরোয়ার 

স্বজাতীয়দগকে ডুবাইয়াছি। তোমরা তাহাদের জন্থ যাহ। করিতে পার, 

ভভভগ্য প্রস্থত 5ও | মং২। পিণ ৯। সৎ ৮1 আৎ ৫০1৫৪1৬০ ॥ 

( সমীক্ষক )-_বর্তমান যুগে যখন রুশিন্না রুমের এবং ইংলগু মিশরের 
দুর্দশা উপস্থিত করিল, তখন ফেরিস্তারা কোথায় নিজ্িত ছিলেন? যদ্দি 
ইহা সঙ 'ছয় যে, পুর্বে খুবা তাহার সেবক্দের শব্রুকে বধ করিতেন এবং 

, ডুবাইয়া দিতেন) ত1 শাঙ্-কালও সেরূপ করুন! কিন্তু আাঞ্গ কাল মার 
তাগ। হন না। নুুতরাং এ সকল বিশ্বানগোগ্য নহে । দেধুন! ইহা কিরূপ 

জব আরেশ বে, বিগ্বাপিগণ অবিশ্বাপীৰের উপর যথাপাধ্য অত্যাচার করবে? 

কোন বিখান, ধাশ্মিচ এনং দয়ালু বক এমন মাদেশ দিতে পারেন না) তথাপি 
, লিখিত হহয়াছে যে, খুদধা! দয়ালু এবং ম্যায়কারী! এভদ্বার। জানা যাইতেছে 
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যেম্যার এবং দর প্রস্ভৃতি সদ্৭ যুসলখানদের খুদ। হইতে বহুদূরে অবস্থান 
করে ॥ ৮০ ॥ 

৮১। হে নবী! আল্লাছের সাহায্য এবং মুললমানদের মধ্যে যাহার! 

তোমার দিকে তাহাদের সাহাধা, তোমার দিকে যথেষ্ট । হে নবী!. মুসলমান- 

দিগকে যুদ্ধের জন্ট উত্তেজিত কর। অটল অধ্যবসায়সম্পন্ন তোমাদের বিশ জন 

তাহাদের হুই শত জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব লুন্তিত দ্রব্য 
ভোগ কর; তাহা হালাল (বৈধ) এবং পবনিত্র। আল্লাহকে ভয় কর; 
তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু । মং ২। সিৎ ১০ । সৃণ ৪1 আন ৬৪,৬৫।৬৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--ইহা কিরূপ ন্যায়, বিষ্তা ও ধশ্ম যে, নিজ পক্ষভৃত্ত কেহ 
অন্যায় করিলেও তাহাকে সমর্থন এবং লাভবান করিবার জন্য চেষ্টা 

করিতে হইবে ? যিনি প্রঙ্জাদের শান্তিভঙ্গ করিয় বুদ্ধ করেন ও করান এবং 

লুষ্ঠিত দ্রবাকেও বৈধ বলেন, তাহাকেই ক্ষমাকারী ও দয়ালু বল! হইয়াছে । 
ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, কোন সৎলোকের পক্ষেও ইহা সম্য হইতে পারে না। 
এতদ্দার। জান! যাহতেছে যে»কুরাণ ঈশ্বরের বাণী নহে ॥৮১॥ 

৮২। তম্মধো তাহারা চিপকাল থাকিবে । আল্লাহছের নিকট পুণের 
মহান্ পুরস্কার আছে। হে ধণ্মবিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতৃ ও ভ্রাতৃগণ 
কাফিরদের সহিত মিত্রতা করিলে তাহাদিগকে মিত্র মনে করিও না। 

আল্লাহ তাহার রম্থল এবং মুদলমানদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন। 

পরমেশ্বর যে সেন্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাহ দেখ নাই। তিনি 

অবিশ্বাসীদিগকে যন্ত্রণ। দিয়াছেন। ইহাই কাফিরদের প্রতি দণ্ড । আল্লাহ্ 
যাহাদের প্রতি ইচ্ছা, তাাদের প্রতি বারংবার তজ্জপ করিবেন। অবিশ্বাসীদের 
বিরুদ্ধে বুদ্ধকর। মং২। সিৎ ১০। সণ ৯। আত ২২1২৩২৬২৭২৯ ॥ 

( সমীক্ষক )-_-মাল্লাহ, ন্বর্গবাপীদিগের নিকটে অবস্থান করিলে সর্বব্যাপক 

কিরূপে হইতে পারেন? সর্বব্যাপক না হইলে তিন স্গ্রিকর্ত1! বিচারপতি 
হইতে পারেন না। কাহাকেও তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু হইতে 

বিচ্ছিন্ন কর! অন্যায়। অবশ্য, তাহাদের অনায় উপদেশ গ্রহণ করা! উচিত নহে, 

কিস্তু সর্বদা তাহাদের সেল! করা উচিত। যদি ইহ। সত্য হয় যে, খু 

পুর্বেধ মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং তাহাদের সাহাধার্থ গৈচ্চ 

প্রেরণ করিতেন। তাহা হইলে এখন তাহা করেন না কেন? যদি 

ইহাও সত্য হয় যে, খুদধা পুর্বেবে কাফিরধিগকে দণ্ড দিতেন এবং 



৬৩৪ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

বারংবার আক্রমণ করিতেন, তাহ। হইলে এখন তিনি কোথায় গেলেন ? 

খুদা কি যুদ্ধবাতীত ধর্শাসংস্থাপন করিতে পারেন না? এমন খুদ্বাকে সর্বদ। 

জলাঞ্জলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। খু! কি একজন খেলোয়াড়? ৮২॥ 
৮৩। আল্লাহ. স্বয়ং, কিংবা আমাদের দ্বার তোমার্দিগকে দণগ্ডদান 

করেন আমর তাহ। দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি । মং ২। সিৎ ১০। সূ ৯। 

আত ৫২॥ 
( সমীক্ষক )--আচ্ছা, মুসলমানেরা কি ঈশ্বরের পুলিশ যে, তিনি স্বয়ং কিংবা 

তাহাদের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীকে ধৃত করিবেন? আরও যে কোটি কোটি 

মনুষ্য আছে, তাহারা কি ঈশ্বরের অপ্রিয়? মুসলমানদের মধ্যে বাহার 

পাগী তাহারাও কি ঈশ্বরের প্রিয় ? এরূপ হইলে ইহা ত অন্ধকারাবৃত নগরীতে 

স্বেচ্ছাচারী নিব্রবোধ রাজার ব্যবস্থা । আশ্চধ্যের বিষয়, বুদ্ধিমান মুসলমানেরাও 

এই ভিত্তিহীন যুক্তিবিরুদ্ধ মত বিশ্বাস করেন ॥ ৮৩ ॥ 
৮৪। আল্লাহ্ বিশ্বাসী নরনারীদিগকে ন্বর্গভোগের প্রতিশ্রতি দিয়াছেন । 

সেই স্বর্গের নিম্মভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে । তাহার! সর্বদা সে স্থানে 

অবস্থান করিবে । আদনের স্বর্গস্থ পবিত্র উদ্ভানের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান থাকিবে। 

কিন্তু আল্লাহের প্রসম্গতা লাভ করাই তাহাদ্দের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা | 

মনুস্যের৷ খুদদাকে উপহাস করিয়া থাকে; খুপা! তাহাদিগকে বিদ্রপ করে। 

ম০২। সি ১০। স্যণ ৯। আ০ ৭২।৭৯॥ 

(সমীক্ষক )--ইহ1 কেবল স্থার্থসিদ্ধির জন্থ খুদধার নামে নরনারীদিগকে 

প্রলোভিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইক্লপ প্রলোনন না দেখাইলে 

কেহই মহম্মদ সাহেবের জালে আবদ্ধ হইত না। অগ্ান্ঠ মতবাদীরা এইকপ 

করিয়া থাকে । মনুষ্যেরা পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে ; কিন্তু 

ঈশ্বরকে উপহাস কর! কাহারও উচিত নহে। এই কুরাণ যেন একটি বড় 

খেলার বন্ত ॥ ৮৪ ॥ 
৮৫। কিন্তু রন্থল এবং তাহার ধন্মবিশ্বাসিগণ তাহাদের ধন্প্রাণ লইয়। 

জিহাদ করেন; তাহাদেরই কল্যাণ হইবে | ঞ্ ক ঞ্জ ঞ্* তাহার 

জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন। 

মং ২। সিণ ১০। সৎ ৯। আত ৮৮৭ ৯৩॥ 

( সমীক্ষক )--কমন স্বার্থপরঠ দেখুন! যাহার মহম্মদ সাহেবকে 

বিশ্বান করে, তাহারাই ভাল । যাহার। তাহাকে বিশ্বাস করে নাঃ তাহারাই 



চতুর্দশ সমুল্লাস ৬৬৬ 

মন্দ! ইহা কি পক্ষপাত এবং সুঢ়তা নহে? খুদা তাহাদের শীলমোহুর 
লাগাইয়। দিয়া থাকিলে তাহারা পাপকার্যের জন্য অপরাধী হইবে না, 

কিন্ত খুদাই অপরাধী হইবেন; কারণ, তিনি সেই হুতভাগ্যদ্ধের হাদয় 
শীলমোহরঘ্বার অবরুদ্ধ করিয়। তাহাদিগকে সগুকন্মে বাধা দিয়াছেন | ইহ! 

কি ভয়ঙ্কর অন্যায়! ৮৫॥ 

৮৬। তাহাদের প্রদত্ত ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অস্তর ও 

বাহির পবিত্র কর। নিশ্চয়, আল্লাহ্ বহিন্তের বিনিময়ে মুসলমানদের জীবন 
ও ধন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। তাহার1 ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যুদ্ধে 

অপরকে নিহত করিবে এবং নিজেরাও নিহত হইবে। মং ২। মিৎ ১১। 

সঙ ৯। আন ১০৩। ১১১ 

( সমীক্ষক )-_বাহবা! মহম্মদ সাহেব গোকুলিয়। গৌলাইদের ন্যায় কাঁ্য 
করিলেন ! কারণ, ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পবিত্র করা গৌসাইদ্দেরই 

কাধ্য। বাহবা! খুদা ত চমশুকার ব্যবসায় খুলিয়াছেন! তিনি মুসল- 
মানদের হস্তে দরিদ্রদিগের প্রাণহরণ লাভজনক মনে করিয়াছেন। তিনি 

অসহায়দিগকে হত্য। করিয়। নির্দয়দিগকে স্বর্গন্বখ দান করিলেন! তাহাতে 

মুসলমানদের খুদা নির্দয়ঃ অগ্যায়কারী এবং বুদ্ধিমান ধাশ্মিকর্দিগের ঘ্বণার পাত্র 
হইলেন ॥ ৮৬ ॥ 

৮৭। হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ ! তোমরা তে!মাদের প্রতিবেশী 

কাফিরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; তাহারা যেন দেখিতে পায় যে, 

তোমাদের মধো দৃ়তা আছে! তাহারা যে প্রতি বশসর ছুই একবার 

দুর্দশাগ্রন্ত হয়, তাহা! কি তাহার দেখিতে পায় না। তথাপি তাহারা 

“তোবা” (অনুতাপ ) এবং শিক্ষাগ্রহণ করে না। ম* ২। সি ১১। ০৯। 

আত ১২৩। ১২৬॥ 

( সমীক্ষক )- বিশ্বাসঘাতকতা দেখুন! খু! মুদলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন 

যে, প্রতিবেশী হউক, কিংবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই স্থযোগ পাইবে, 

তখনই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে আঘাত করিবে । কুরাণের 
এই লেখার জন্য মুদলমানদের দ্বারা এইরূপ কাযা অনেক হইয়া গিয়াছে। 
বর্দি এখন তাহার! কুরাণের এসকল উপদেশ দুষণীয় বুঝিয়া পরিত্যাগ 
করেনঃ তবে বড় ভাল হয় ॥ ৮৭ ॥ 

৮৮। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা । তিনি ছয় দিনে আকাশ 



'এরং পৃথিবী স্প্থি করিয় সিংহাসনে বঙ্গিয়। সকল কার্য্যের তন্বাবধান করিতেছেন । 
মং ৩। সি* ১১। সৎ ১০। আন ৩॥ 

€ সমীক্ষক )- আসমান ও আকাশ একই পদার্থ। উহ] স্থষ্ট নহে, কিন্ত 
জনাদি। কিন্তু কুরাণে লিখিত আছে যে, আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে । তাহাতে 
জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা পদার্থবিদ্ভ। জানিতেন না। পরমেশ্বরের 
কি-হ্প্তি করিতে ছয় দ্বিন লাগে? কিন্ত, “আমার আজ্ঞায় হউক এবং হইয়া 
গেল,” কুরাণের এই লেখ। অনুসারে, ছয় দিন কখনও লাগে না। হ্থতরাং ছয় 

দিনের উল্লেখ মিথা। | খু ব্যাপক হইলে আকাশে অবস্থান করিবেন কেন? 

খুপবা কাধ্যের তন্বাবধান করেন, অতএব তোমাদের খুদা মনুষা সদৃশ । কিন্ত 
ধিনি সর্বজ্ঞ, তিনি কি স্থানরিশেষে অবস্থান করিয়া কাধ্যের তন্বাবধান করেন ? 

এতন্্রা জানা যাইতেছে ঘে, ঈশ্বর সন্থন্ধে অজ্ঞ, বন্য মনুষ্যেরাই এই পুস্তক 

রচন। করিয়াছে ॥ ৮৮ ॥ 
৮৯ । মুসলমানদের জঙ্যই দয়! এবং উপদেশ মং ৩! লিৎ-১। সুৎ১১। আ০৫৭॥ 

( সমীক্ষক )-খুদা' কি কেবল মুসলমানদেরই? তিনি কি অন্য কাহারও 
নহেন? তিনি কি পক্ষপাতী যে, কেবল মুসলমানদেরই প্রতি দয়। করেন, অন্য 
কাহারও প্রতি দয়া করেন না? যদি বিশ্বাপী বলিতে মুনলমান বুঝায়, তবে 
তাহার জন্ত শিক্ষার প্রয়োজন নাই ৷ খু যদ্দি মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও 

উপদেশ না দেন, তবে তীহার জ্ঞানই বৃথ। ॥ ৮৯ ॥ 

৯০। তোমাদের মধো কে কর্মদক্ষ আল্লাহ. সে বিষয়ে পরীক্ষা! করিতে 

পারেন। যদি জিজ্ঞাসা কর, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয় উত্থাপিত হইবে********* | 

মং ৩। সিৎ ১১। সৎ ১১। আত ৭॥ 
( সমীক্ষক )-_খুদা বর্ষের পরীক্ষা করেন; সুতরাং তিনি সর্নবজ্ নহেন। 

যন্ধি মৃত্যুর পর উত্থাপিত কর! হয়ঃ তাহা হইলে দায়রামুপর্দ রাখ] হয় এবং 

স্যর পর পুনর্জাবিত না হওয়ার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। তাহাতে খুদার ঈশ্বরদ্ধ 
খর্ব হয় | ৯০ ॥ রি 

৯১1 বলা হইল, “হে পৃথিবী! তোমার জল উদরস্থ কর, হে আকাশ! 

জলবর্ধণ স্থগিত কর; তখন জল শুষ্ক হুইয়া গেল। হে স্বজাতীয়গণ! এই 

উদ্ীহ তোমাদের জন্য ঈশ্বরের নিশান। অতএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীতে 

ছাড়য়া দাও, সে ভোজন করিতে করিতে বিচরণ করুক! মং ৩। সি* ১১। 

সু ১১। আত ৪8৪ । ৬৪ ॥ 
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( সমীক্ষক ১--£কমন বালকোচিত কথা! পুথিবী এবং আকাশ কি কথ। 

শুনিতে পায়? বাহবা! খুদ্দার উদ্নীও আছে ! তাহা হইলে উদ্ও আছে, 
আর হস্তী, অশ্ব, গর্্দভ প্রভৃতিও আছে । খুদ্দার উদ্বীদ্বার ক্ষেত্রের শন্ত খাওয়ান 
কিভাল কথা? খুদা কি উদ্রীর উপর আরোহণও করিয়া থাকেন ৭ তবে 
তাহার গুহে নবাবী জাকজমকও আছে ॥ ৯১ ॥ 

৯২। ষতদ্দিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদ্দিন তাহার। সর্বদা 

তন্মধ্যে অবস্থান করিবে । যাহারা ভাগ্যবান, ভাহার। যতদিন আকাশ এবং 

পৃথিবী থাকিবে, ততদিন বহিজ্তে থাকিবে ॥ মং ৩। সি ১২। স্থুৎ ১১। 

আঞ ১০৮ । ১৩৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--যদ্দি কয়ামতের পর কেহ স্বর্গে কেহ বা নরকে চলিয়া যায়, 

তাহা! হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জঙ্ক থাকিবে? আর যদি যতদিন 
আকাশ এবং পৃথিবী থাকে, ততদিন স্বর্গে অথব! নরকে থাকিতে হয়, তাহা 
হইলে চিরকাল স্বর্গে অথব। নরকে থাকার কথা মিথ্যা । অজ্ঞ বাক্তিরাই 

এসকল কথা বলিতে পারে, ঈশ্বর কিংবা কোন বুদ্ধিমান বাক্তির পক্ষে 

এইরূপ বল? অসম্ভব ॥ ৯২ ॥ 

৯৩। তখন ইউম্ুফ তীহার পিতাকে বলিলেন, বাব! আমি একটি 

স্বপ্ন দেখিয়াছি । মং ৩। সি" ১২। সণ ১২। আত ৪--১*১॥ 

( সমীক্ষক )-_-যেহেতু এই প্রকরণ পিতাপুত্র সংবাদরূপ আখ্যায়িকায় 
পরিপূর্ণ, অতএব কুরাণ ঈশ্বররচিত নহে, কিন্তু মনুষ্যালিখিত মনুস্তের ইতিহাস ॥ ৯৩ ॥ 

৯৪। যিনিস্তন্ত বাতীত আকাশকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ্ । 

তোমরা তাহা দেখিতেছ। ভিনি সিংহাসনে উপবেশন পুর্ববক চন্ট্র-নূর্য্যকে 

আজ্ঞাবহ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ এবং আকাশ হইতে জল 

অবতারণ করিয়াছেন ; তাভাতে উপযুক্ত পরিমাণে জলধার। প্রবাহিত হইতেছে। 

তিনি ইচ্ছানুসারে কাহাকেও মুক্তহস্তে আহাধ্য দান করেন ; কাহারও আহারের 
পরিমাণ সঙ্কুচিত করেন । মং৩। সি ১৩। সুও ১৩। আত ২।৩। ১৭। ২৬॥ 

( সমীক্ষক )*- মুসলমানদের থু পদার্থবিস্তা জানিতেন না, নতুব। গুরুত্ব- 

বিহীন আকাশকে স্তস্তের উপরে স্থাপনের গল্প-গুজব লিখিতেন না। যদি 

থু] উদ্ধলোকে স্থানবিশেষে অবস্থান করেন, তবে তিনি সর্ধশক্তিমান ও লর্ব্ধ- 

ব্যাপক হইতে পারেন না। তীহার মেঘসন্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ব জান! থাকিলে 
আকাশ হইতে জল অবতরণের কথ! লিখিয়া পুনরায় পৃথিবী হইতে জল 

৮৯ এ 
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উত্থাপনের কথ! লিখিলেন না কেন? ইহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে 

যে, কুরাণরচয়িতা মেঘসন্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ব জানিতেন না। উত্তম ও 
অধম কল্ম ব্যতীত স্তুখ ছুঃখ প্রদান করিলে তিনি সদ! পক্ষপাতী নিরক্ষর 
ভট্টরাচাধা ॥ ৯৪ ॥ 

৯৫। বল, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন 
এবং যাহারা তাহার অভিমুখী হয়, তাহাদিগকে তীহার দিকে যাইবার পথ 

প্রদর্শন করেন। মং ৩। মিৎ ১৩।সূৎ ১৩। আ ২৭॥ 
( সমীক্ষক )--বর্দি আল্লাহ মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে তাহার 

ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য কি? মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করে বলিয়া শয়তান 
খারাপ; যদ্দি খুদাও তাহা করেন, তবে তীগ্াাকেও খারাপ শয়তান বলা হইবে 

না কেন? আর বিভ্রান্ত করিবার পাপে তিনিও নরকগামী হইবেন 

নাকেন ? ৯৫ ॥ 

৯৬। এইরূপ আমি আরবী ভাষায় কুরাণ প্রেরণ করিয়াছি। যদি 

তোমার নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পর তুমি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ 
কর"**.. । তুমি এই সংবাদ সকলের নিকট প্রেরণ করিবে । এতদ্তীত 
তোমার অপর কোন কর্তব্য নাই। হিসাব গ্রহণের ভার আমার উপর। 

মং ৩। সিৎ ১৩। সূ" ১৩1 আন ৩৭।৪০ ॥ ূ : 
( সমীক্ষক )--কোন দিক হইতে কুরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে! খুদা কি 

উপরে থাবেন? তাহা হইলে তিনি একদেশ! বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন 

না, কেননা তিনি সর্বত্র একরস এবং ব্যাপক । বার্তা বহন করা বার্তাবাহকেরই 

কাধা। যিনি মনুষ্যের হ্যায় একদেশী তাহারই বার্তাবাহকের প্রয়োজন । 

সেইক্প হিসাব দেওয়া লওয়াও মনুষ্ের কাধা, ঈর্বরের নহে, কেনন! 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ কোন অল্পঙ্ঞ 

মনুষ্যের রচিত ॥ ৯৬ ॥ 

৯৭। তিনি চন্দ্র সুধ্যকে সর্বদা ঘুর্ণায়মান করিয়াছেন । [নশ্চয়, মনু 
অন্তায়কারী ও পাপাচারী। মণ ৩। সি ১৩। সণ ১৪। আন ৩৩1৩৪। 

( সমীক্ষক )- চন্দ্র সুর্যযই কি সর্বদা ভ্রমণ করে ?, পৃথিবী কি ভ্রমণ 
করে না? পৃথিবী ভ্রমণ না করিলে কয়েক বতসরব্যাপী রাত্রি এবং দিন হইবে। 
মনুষ্য স্বভাব্তঃ অগ্ঠায়কারী এবং পাপাচারী হইলে কুরাণের উপদেশ বৃথা । 

কারণ যাহার! স্বভাবতঃ অন্থারকারী, তাহার। কখণও পুণাত্মা হইবে না। 
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কিন্তু পৃথিবীতে পুণ্যাত্বা এবং পাগী সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ 
উক্তি ঈশ্বর রচিস্ঠ পুস্তকে থাকিতে পারে না ॥ ৯৭ ॥ ূ 

৯৮। যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করিব এবং তাহার 
মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিব, তখন তোমরা তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিবে । শয়তান বলিল “হে আমার পালনকর্তা! যেঞ্চেতু ভুমি আমাকে 

পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি পুথিবীতে তাহাদের জন্থ পাপ সজ্জিত 
রাখিব এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব” । মং৩। সিৎ ১৪। স্ব ১৫1 আত 

২৯--৪৬ ॥ 

( সমীক্ষক )--যদি খু! নিজ আত্মা আদম সাহেবের মধ্যে নিঃশ্বসিত 

করিয়া থাকেন, তাহা! হইলে আদম লাহেবও খুদ! হইলেন | ঠিনি 

খুন! না হইলে পিঞ্জ। অর্থাত প্রণিপাত প্রসূতি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে খু 
তাহাকে নিজের সহযোগী করিলেন কেন? যেহেতু খুদাই শয়তানকে 

বিভ্রান্ত করেন, অতএব তিনি শয়তানের শরতান, শয়তানের জোষ্ঠ সহোদর 
এবং গুরু নহেন কেন? তোমাদের মতে শয়তান বিভ্রান্তকারী ; খুদা 
শর্পতানকে বিভ্রান্ত করির়াছেন; শয়তানও ঈশ্বরের সাক্ষাতে বলিয়াছে 

«আমি বিভ্রান্ত করিব,” তথাপি ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডিত করিয়া কারাগারে 
বন্দী কিংবা! বধ করিলেন না কেন 1৯৮॥ 

৯৯। নিশ্চয় মামি প্রত্যেক জাতির মধ্য পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। 

আমার যখন ইচ্ছা তখন বলি, “তাহ হউক” এবং তৎক্ষণাৎ তাহ হইয়! 

যায়। মং ৩। পি ১৪ সুৎ ১৬। আত ৩৬৪০ ॥ 

( সমীক্ষক )--য্দি ঈশ্বর সকল জাতির মধো পয়গন্থর প্রেরণ করিয়। 

থাকেন, তাহ হইলে মনুষ্যমাত্রই পরগন্বরের মতানুমারে চলিতেছে ; তবে কেহ 

কাফির হইবে কেন? তোমাদের পয়গন্ধর বাতীত অন্ত পয়গম্থরের কি 

সম্মান নাই ? ইহা! ত সর্ধধতোভাবে পক্ষপাতের কথা । যদি সকল দেশেই 
পয়গন্র প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে আধ্যাবর্তে কোন পয়গম্বর প্রোরিত 

হইয়াছেন? ন্ুতরাং ইহা! বিশ্বালযোগ্য নছে। যখন খুদ্ধা ইচ্ছা করেন, 

এবং বলেন, “পৃথিবী হইয়া যাউক” ; পৃথিবী জড় পদার্থ, শুনিতে পায় না, 
তাহ! হইলে তাহার আদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হয়? ঘর্দি তখন খু্দা ব্যতীত 

অপর কোন বস্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে কে শুনিল? কিই ব। 

হইয়া গেল? এ লফল অজ্জানের কথ! অঞ্জানরাই বিশ্বান করিয়। থাকে ॥ ৯৯॥ » 
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১০০। তাহার! ঈশ্বরের জন্য কন্যা অর্গণ করে; কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র, 
তাহার। যাহ] ইচ্ছা করে, তাহা তাহার মধো আছে। আল্লাহের নামে শপথ 

করিয়া বলিতেছি যে, আমি নিশ্চয় পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি । মং ৩। সিৎ ১৪। 

সু ১৬। আত ৫৭৬৩ ॥ 

( সমীক্ষক )- আল্লাহ, কন্যাত্বারা কি করিবেন ? মনুষ্যেরই কণ্ঠার প্রয়োজন ! 
কন্যা অর্পণ কর! হয়, কিন্তু পুত্র অর্পণ করা হয়না কেন? ইচ্ার কারণ কি? 

শপথ করা ঈশ্বরের নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদীরই কাঁধ । সচরাচর মিথ/াবাদীকেই 
শপথ করিতে দ্রেখ! যায়। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন ? ১০০ ॥ 

১০১। আল্লাহ, তাহাপ্ধের হৃদয়, কর্ণ এবং চক্ষু শীলমোহর দ্বার! রুদ্ধ 
করিয়া দ্রিয্লাছেন। সকল জীবকে কৃতকর্দের ফল সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে। 

কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না। মং ৩। সিণ ১৪। সৃৎ ১৬। 
আত ১০৮।১১১ ॥ 

(সমীক্ষক )-_-খুদ] স্বয়ং শীলমোহর ত্বারা রুদ্ধ করায় এ সকল লোক 

বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল । তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল। ইহ। 
গুরুতর অপরাধ । আবার বলা ভইতেছে যে বাহার যে পপ্সগিমাণ কন্ম, তাঁহাকে 

সেই পরিমাণ দেওয়া হইবে, ন্যুনাধিক দেওয়া হবে না। আচ্ছা, তাহারা ত 

স্বাধীনভাবে পাপ করে নাই; কিন্তু খুদাই করাইয়াছেন, এই জন্য করিয়াছে। 

তাহাদ্দের কোন অপরাধ হয় নাই; তাহাদের পরিবর্ধে ঈশ্বরেরই ফল 

পাওয়া উচিত। আবার যদি কৃম্মফল সম্পূর্ণ দেওয়া হয়, তবে ক্ষমা করার 

কারণ কি? ক্ষমা করা হইলে ন্যায় থাকে না। এইরূপে উচ্ছঙ্খলতা 
ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব; কেবল নির্ব্বোধ বালকের পক্ষেই তাহা সম্ভব ॥ ১০১ । 

১০২। আমি কাফিরদের অররোধের জঙ্ নরক নি্মাণু করিয়াছি এবং 

প্রতোকের গলায় তাহার কর্ধ্পুস্তন্ক সংলগ্ন করিয়াছি । শেষ বিচারের দিন 

তাহার জঙন্চ একখানি পুস্তক বাহির করিব; সে তাহা খোল! দেখিবে। 

নুহের পর আমি বহু জাতি ধ্বংস করিয়াছি। মং৪। সি ১৫। স* ১৭। 
আ০। ৮1 ১৩। ১৭ 

( সমীক্ষক )--যাহারা কুরাণ, পয়গম্বর, কুরাশণের খুদা, সপ্তম আকাশ 

এবং নমাজ প্রভৃতি বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে কাফির এবং নরকগামী বল! 

পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে, কুরাণ- 

, বিশ্বাসীমাত্রেই ভালঃ মতান্তরবিশ্বাসী মাত্রেই মন্দ ? ইহা বলা "নিতান্ত 
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বালকোচিত যে, প্রত্যেকের গলায় কর্মমপুস্তক সংলগ্ন মআছে। আমরা ত 

কাহারও গলায় তাহা দেখিতে পাই না| কর্মফল দানের জন্য ইহার 

প্রয়োজন হইলে মনুষ্যের হৃদয় এবং নেত্রাদিকে শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ কর! 
এনং পাপ ক্ষমা! করা ইত্যার্দি বলিয়া কি খেলা কর] হইয়াছে ? কয়ামতের 

রাত্রিতে খুদ। যে পুস্তক বাহির করিবেন, মআাজ কাল তাহ। কোথায় ? খুদ 

কি বণিকের ন্যায় খাতা লিখিতে থাকেন ? এস্থলে বিচার্য এই যে, 

জীনের পুর্ববজন্ম না থাকিলে কর্মাও থাকিতে পারে না) তাহা হইলে কর্ম 

পুস্তক কিরূপে লেখ! হইল? কর্খা না থাকা সন্তেও লেখ! হইয়া থাকিলে 
জীবের প্রতি অন্থায় করা ভইয়াছে। সদলৎ কর্ম ব্যতীত সুখ ছুঃখ দান 
কর! হুইল কেন? যদ্দি বলা হন যে, তাহ! খুদার ইচ্ছা; তাহা হইলেও 

খুদা অন্যায় করিয়াছেন। কারণ সদসৎ কন্মবাভীত নুনাধিক স্থখছুঃখরূপ 

ফলদান করাকে অন্যায় বলে। সেই সময়ে খুদা! কি.নিজেই পুস্তক পাঠ 
করিবেন, না তাহার কোন “সেরিস্তাদার” ( সহকারী ) পাঠ করিয়া গশুনাইবেন ? 

যে সকল জীন দীর্ণকাল ধরিয্লা অপেক্ষা করিতেছে, যদি খুদা বিন অপরাধে 
তাহাদিগকে বদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্যায়কারী । 'বিনি 

অন্ঠায়কারী তিনি খুদরী হইতে পারেন না ১০২॥ 

১০৩। প্রমাণ স্বরূপ, শামি সমুদ্কে একটি উদ্ভী দিয়াছি । যাহাকে 

পারি, তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছি। সেইদিন আমি সকলকে তাহাদের দলপতির 

সহিত জাহবান করিব। তাহাদের দক্ষিণ হস্তে কম্দুপত্র দেওয়া হইয়াছে। 

মং৪। সিৎ ১৫।সুণ ১৭। আত ৫৯। ৬৪।৭১। 
(সমীক্ষক )--বাহবা ! খুদার আশ্চব নিশানগুলির মধ্যে একটি উদ্রীও 

তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ, অথনা পরীক্ষার সাধন | যর্দি খু সকলকে 

ধিভ্রান্ত করিবার জন্য শয়তানকে আদেশ দিয় থাকেন, তাহা হইলে খুর্দাই 

শয়তানের সর্দার এবং তিনিই সকলকে পাপে প্রবৃস্ত করেন, এমন খুদ্াকে 
খুদা বল! নিতান্ত শল্পবুদ্ধির কাঁধ্য। যদি খুদা কেবল কয়ামত অর্থাৎ 

প্রলয়কালেই পয়গন্ধর এবং তাহার মতাবলঙ্কীদিগকে আহ্বান করেন, তাহা 

হইলে প্রলয়ের পূর্বব পধ্যস্ত সকলকে দ্দায়রাসোপর্দি” থাকিতে .হইবে। 

বিচার না হওয়া পর্যান্ত ইহা সকলের পক্ষেই ছুঃখকর। এই নিমিত্ত বিচারপতির 

পক্ষে সত্বর গ্টায়বিচার করাই শ্রেয়ঃ । এইরূপ বিচার “পো্পীবাই এর” 

বিচারসদূশ | যদি কোন বিচগরপতি বলেন যে, পঞ্চাশ বদর পধ্যস্ত ঘোর 
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এবং সাধুর একত্র না হওয়া পরাস্ত কাহাকেও দণ্ড অথবা পুরম্ষার দেওয়। 
হইবে না, তাহা হইলে ইহাও সেইবুপ কথা হইবে। যেমন একজন পঞ্চাশ 
বতসর পধাস্ত বিচারাধীন রহিয়াছে, অপর একজন আজই ধৃত হইল, কিন্তু 
উভয়ের বিচার একই সময়ে হইবে । এইরূপ হওয়া উচিত নহে | শ্যায় 
বিচার সম্বন্ধে বেদ এবং মনুপ্বৃতি দেখুন। ইহাতে বিচার কার্যে ক্ষণমাত্রও 

বিলম্ব হয় না। জীবগণ স্ব স্ব কম্মানুসারে দণ্ড [কিংবা পুরক্ষার প্রাপ্ত 
হয়। ভাল, এমন পুস্তকের রচয়িতা 'ও উপদেষ্টা কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন কি ? 
কখনই নহে ॥ ১০৩ ॥ 

১০৪ | তাঁহাদের চিরবাসের জন্য উদ্ভান রঠিয়াছে। সেই উদ্ভানের নিম্ব- 

দেশে নদী প্রবাহিত হইতেছে । তাহারা সে স্থানে স্বর্ণ কম্কণ এবং হরিঘর্ণ 
রেশমীবন্ত্র পরিধান করিয়া উপাধানযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিনে। পুণা 
উত্তম, স্বর্গলাভও উত্তম। মং৪। সি ১৫1 সৃৎ ১৮। আত ৩১॥ 

( সমীক্ষক )--বাহবা ! কুরাণের স্বর্গ কি চমণ্কার! তন্মধ্যে আনন্দ- 

ভোগের জন্য টগ্ভান। অলঙ্কার, ন্গ্ব, সিংহাসন এবং উপাধান আছে। কোন 

বিচক্ষণ বিচারশীল ব্যক্তি এখানকার হুলনায় মুসলমানদের বহিস্তে অন্যায় ব্যতীত 

অন কিছু অধিক দেখিতে পাইবেন না। সে অন্যায় সীম কম্মের অলীম ফল। 

প্রতিদিন মিষ্টান্ন ভোজন করিলে কিছুকাল পরে তাহা বিষতুলা প্রতীয়মান হয়। 

সেইরূপ সব্বদ1 স্বখ ভোগ করিলে, স্থখই মবশেষে দুঃখরূপ হইয়া উঠে। এই 

নিমিত্, মহাকল্প পধ্যন্ত মুক্তিন্ুখ ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম পাঁভ করাই সত্য 

সিদ্ধান্ত 1 ১০৪ ॥ 

১০৫1 এসকল নগরের অধিবাসীরা অন্যায় কাব্য করিলে আমি ভাহাদ্দিগকে 

ধ্বংস করি এবং ভপ্ষ্যতে অন্ঠায় কাধ্য করিলে ধ্বংপ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা 

করি। মং ৪1 সিৎ ১৫। সৎ ১৮। আত ৫৯ ॥ 

( সমীক্ষক )--মাচ্ছা, কোন নগরের অধিবাসীমাঝ্রেরই কি পাপী হওয়া 

সম্ভব? ঈশ্বর ন্যায় দেখিবার পর প্রতিজ্ঞা করেন, পুর্বে জানিতেন না) 

পরে প্রতিজ্ঞা করায় তিনি সর্ববচ্ছ নহেন। (ধ্বংস করায়) প্রমাণিত 

হইতেছে যে তিনি নির্দয় ॥ ১০৫ ॥ 

১০৬। সেই বালকের মাতা-পিত। উহয়েই বিশ্বাণী ছিলেন। এইজগ্ 

আমাদের আশঙ্কা ছিল ঘে, সে তাহাদিগকে অধিশ্বালী ও ধা়জজে।হী করিতে 

পারে। যখন তিশি সে স্থানে উপস্থিত ইইলেন, তখন সুধা অন্ত যাইতেছিল। 
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তিনি দেখিলেন যে কর্দদমময় প্রশ্রবণের মধ্যে সূর্ধা নিমগ্ন হইতেছে । তাহার! 
বলিল এঁজুলকরনৈন | নিশ্চয় যাজ,জ ও মাজজ উৎপীড়নকারী। মং &। 

পিৎ ১৬। সু ১৮। আত ৮০1 ৮৮। ৯৪ । 
( সমীক্ষক )- দেখুন! এই খুদা কেমন নির্বেবাধ! তীহার' আশঙ্কা 

হইল যে, বালকের মাতা-পিতা পথভ্রষ্ট হইয়। পরিবর্তিত হইয়! যাইতে পারে। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কখনও বলা বাইতে পারে না। তাহার আরও নিবু”দ্ধতা 

দেখুন! কুরাঁণরচয়িতা জানিতেন যে, রাত্রিকালে সুর্দ কোন ঝিলের মধ্যে 

ডূবিয়! যায় এবং প্রাতঃকালে পুনরায় সেই ঝিল হইতে বহির্গত হয়। নুধ্য পৃথিবী 

অপেক্ষা আনক্ গুণ বড়, স্থতরাং ঝিল, নদী বা সমুদ্র মধো কিরূপে ডুবিতে 

পারে? এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা ভূগোল এবং খগোল বিদ্যা 

কিছুই জানিতেন না? নতুবা এমন নিজ্প্তানবিরুদ্ধ কথা লিখিন্নে কেন? বাহার! 

এই পুস্তক বিশ্বাস 'রেন, ভটাহারাও অজ্ঞ: নতুবা এমন মিথ্যাপরিপুর্ণ পুস্তক 

বিশ্বাস করিবেন কন? খদ্ার লি অন্যায় দেখুন! হিনি পৃথিবীর অফ্টা, রাজা 

এবং বিচাবপতি হঠয়াও যাক্তজ ৩ মাঁজ.জকে পূর্থবাতে উপদ্রন করিতে দেন । 

ইহাঁও পরমেশ্বরের স্বশাব-বিরুদ্ধ | অতএব এনা লোকেরাই এই পুস্তক 

বিশ্বাস করে, ভ্কানিগণ ইহা পিশ্বান করেন না ॥ ১০৬ ॥ 

১০৭। এই পুস্তাকে মেরীর মে খস্তান্থ আছে, তাহা স্মরণ কর! মেরী 

স্বগৃছ হইতে বিগত হইয়া পূর্বদিকে গমন করেন । ভীহার পরিধানে একখানি 

বন্পচিল! আমি আমার আত্মা অর্থাৎ ফেব্রিস্তাকে প্রেরণ করি। হিনি হষ্ট 

পুষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়। মেধীর নিকট উপস্থিত হন। মেরী বলিলেন, “আমি 
আত্মরক্ষার্থ দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, তাহাতে তুমি সংঘত হণ৮। 

ফেরিস্তা উত্তর করলেন, “আমি তোমার অধীশ্বব প্রেরিত, তন্তিন্ন অপর কেহই 

নহি । তোমাকে পবিঞ সন্তান দিবার জনা অ'মি প্রেরিত হইয়াছি"। মেরী 

বলিলেন, “কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি পাপাচারিণী নহি ; 

আমার পুঝ কিরূপে হইবে? *% & ক ক্* তিনি গভ ধারণ করিলেন এবং 
তাহার সহিত দূর আবাস স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। মং ৬। 

সি ১৬। সৎ ১৯। আত ১৬। ১৭।১৮। ১৯।২০॥২২॥ 

( সমীক্ষক )-_স্ধীগণের বিচাধ্য এই যে, ফেরিস্তা খুপার আত্মা; স্থতরাং 

খু! হইতে পৃথক নহেন। পুনশ্চ, কুমারী মেরীর সম্তানোতপন্ছি নায়সঙ্গত নহে ॥ 

কারণ, তিনি কাহারও সংসর্গ ইচ্ছা! করেন নাই ; কিন্তু, খুধার আদেশে ফেরিস্তা। 
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তাহাকে গর্ভবতী করিলেন। ইন ন্যায়বিরুদ্ধ। কুরাণে আরও অনেক অন্নীল 

কথ! লিখিত আছে ; এ সকল উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি না৷ ॥ ১০৭ ॥ 
১০৮। তৃমি কি দেখ নাই যে, কাফিরদ্দিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আমি 

শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি । মং 81 সি“ ১৬' সৎ ১৯। আত ৮৩॥ 
( সমীক্ষক )-_যেহেতু কাফিরদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য খুদ। স্বয়ং শয়তান- 

দ্িগকে প্রেরণ করেন, অচএব তাহার্দের অপরাধ নাই; তাহারা দগুনীয়ও নহে। 

খু্ধার আদেশে যে সকল কার্ধা হয়, খুদ্রীরই তাহার ফলভাগী হওয়া উচিত । 

তিনি যদি সতাই হ্যায়বান্ হন, তাহা হইলে তিনি নিজেই এ সকল কুকর্ম্ের 
ফল স্বরূপ নরক ভোগ করুন। বিনি ম্যায় বিসঞ্জন দিয়! অন্যায় করন, তিনি 

অন্যায়কারী ; যিনি অন্তায়কাঁরী তিনি পাপী ॥ ১০৮॥ 

১০৯। যাহারা “তোবাঃ৮ বলিয়া জন্থুতাপ এবং বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্দের 

অনুষ্ঠান করে, নিশ্চয়, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি। মং ৪1 সি* ১৬। সুৎ 
২০। আত ৮২ ॥ 

( সমীক্ষক )-_কুরাণে লিখিত আছে যে, কেহ “তোবাঃ৮ বলিলে তাগার পাঁপ 

ক্ষমা! করা হয়। এই উক্তি সকলকে পাপে শ্রবৃন্ত করে, কেন না তাহাতে পাপ 

করিবার সাহদ অনেক বৃদ্ধি পায়। ম্ৃতরাং এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা 
পাগীদের উতসাহদাতা এনং পাপবৃদ্ধির সহায়) এই নিমিত্ত এই পুস্তক 
পরমেশ্বরকৃত নহে এবং এতঘ্বণিত খুদাও পরমেশ্বীর হইতে পারে না ॥ ১০৯ ॥ 

১১০। যাহাতে পৃথিবী দোহুলামান না হয় তজ্জন্য আমি তম্মধো পর্ববত 

নির্মাণ করিয়াছি । মং ৪ দিৎ ১৭। সৎ ২১1 আত ৩১॥ 
( সমীক্ষক)-_-পৃথিবী সুর্যের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করে ইত্যাদি যদ্দি কুরাণ- 

রচয়িচার জানা থাকিহ, তাহ! হইলে তিনি কখনও লিখিতেন না যে, পব্বতসমূহ 
ধারণ করায় পৃথিবী বিচলিত হয় না। ত্রাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে 

যে, পর্ববত-সমুহ না থাকিলে পৃথিবী বিচলিত হইত ! কিন্ত, তাহার 'এইকপ 

বল! সন্ত্বেও ভূমিকম্পে পুথিনী বিচলিত হয় কেন? ১১০ ॥ 

১১১1 আমি সেই শ্ত্রীলোকটিকে শিক্ষা দিলাম; সে তাহার গুপ্ত অঙ্গ 
রক্ষা! করিল এবং আমি তন্মধ্যে আমার আত্ম! নিংশ্বসিত করিলাম। মং৪8। সি, 

১৭। সৃ* ২১। আন ৯১। 

( সমীক্ষক )--এ সকল আন্্রীল কথ! খুদ্দার পুম্তকে থাকা অপম্ভব। 
খুশর কথ। দূরে থাকুক, কোন সত্য মনুষ্তও এসকল বলিতে পারে না। 
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যদি মনুষ্যের পক্ষে এসকল লেখা শোভন ন৷ হয়, তাহা হইলে পর“মশ্বরের 
পক্ষে কিরপে শোভন হইতে পারে? তজ্জন্য কুরাণ দুষণীয়। কুরাণে 
উত্তম উপদেশ থাকিলে বেদের ন্যায় কুরাণও অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইত ॥ ১১১ ॥ 

১১২। তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য, তাঁর এবং পৃথিবীস্থ 

পর্বত, বৃক্ষ এবং জস্ক প্রস্তুতি সকলেই আল্লাহকে দণ্ডবত প্রণাম করে ? ক্ষ * % 
তাহাদিগকে স্বর্ণ কম্কণ, মুক্তা এবং পশমী বক্স পরিতে দেওয়া হুইবে। 

যাহার! আমার গৃহের চতুদ্দিক ঝেক্টন করিয়া দীড়াইয়া থাকে, তাহাদের 
জন্য তাহ! পবিত্র রাখিবে। নিজ নিজ শরীরের ময়লা দুর কবিবে; 

নিঙ্জেদের সংকল্প পূর্ণ করিবে এবং পুরাতন বাটার চত্ুপ্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে। 
ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবে । মং৪। পি ১৭। সু ২২। আ০ ১৮। ২৩। ২৬। 
২৯। ৩৪ ॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, জড় পদ্দার্থ ত পরমেশ্বরকে জানিতেই পারে না, ভক্তি 

কিরূপে করিবে? অতএব এই পুস্তক কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না, মনে 
হয় ইন? কোন ভ্রান্থ মনুষ্যরচিঠ। বাহবা ! কি চমণ্কার স্বর্গ! সে স্থানে 

স্বর্ণ ও মুক্তার অসস্কার এবং পরিধানের জন্য রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়! 
এই বহিন্ত এখানকার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা শ্রেন্ভ বলিয়া মনে হয় না। 
যেহেতু পরমেশ্বরের বাসগুহ আছে, স্থৃতরাং তিনি হয়ত সেই গৃহে অবস্থানও 

করেন। তাহ। হইলে ইহাকে পৌভ্তলিকতা বল। হইবে না কেন? আর 

অগ্ঠন্য পৌন্তলিকদের খণ্ডন করিবার কারণ কি? খুদা পুজা সামগ্রী 

গ্রহণ করেন, নিজের বাসগৃহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ দেন এবং পশুহত্য। 

করাইয়া মাংদভোজনও করান, শ্ুতরাং তিনি মন্দিরবাসপা ভৈরব, ছুর্গা সদৃশ, 

এবং ঘোরতর যৃত্তিপুজার প্রবস্তক। কারণ মৃত্তি অপেক্ষা মস্জিদ্ বৃহত্তর মূর্তি । 
এই হেতু খুদা ও মুসলমানগণ বৃহ মৃত্তিপুজক এবং পৌরাণিক ও জৈনগণ 
কুত্্র মুর্তিপূজক ॥ ১১২॥ 

১১৩ | নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন, তোমরা পুনরায় উত্থাপিত হইবে। 

মং ৪81 সি ১৮1 সুণ ২৩। আত ১৬॥ 

( সমীক্ষক)--ম্বত জীবগণ কি কবরে, না অন্য কোন স্থানে থাকিবে ৫ 

যদ্দি কবরেই থাকিতে হয়, তাহা হইলে পুণাত্মারাও কি পচা, হুর্গন্ধময় 
শরীরে দুম্খভোগ করিবেন 1 ইহা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নহে । তন্ব্যতীত অত্যধিক 

দুর্গন্ধ বশতঃ রোগোতপত্তি হওয়ায় খু! এবং মুসলমানগণ পাপভাগী হন ॥ ১১৩ । 
৮২ * 
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১১৪। সেদিন তাহাদের জিহবা এবং তাহাদের হস্ত-পদ তাহাদের কাধ্য 

সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে। আল্লাহ্ আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক 
স্বরূপ। তাহার আলোক প্রাচীরসংলগ্ন দীপাধারে স্থিত এবং তারার ন্যায় 
দেদীপ্যমান কাচাধারে আবৃত দীপালোক জদৃশ। সেই প্রদীপ পবিভ্র 

জৈতুন বৃক্ষের তৈলযোগে জ্বলিতে থাকে এবং সেই জৈতুন বৃক্ষ পুর্ব ও 

পশ্চিম দেশীয় নহে; উহার তৈল অগ্নিসংযোগ বিনাও আলোক বিস্তার করে। 
আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় জ্যোতিত্বারা পথ প্রদর্শন করেন। 

মং ৪| পি ১৮। সু ২৪। আন ২৪ ৩৫॥ 

( সমীক্ষক )-_হস্ত পদাদি জড়পদার্ কখনও সাক্ষ্য দ্রিতে পারে না। 
ইহা স্ৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ, সুতরাং মিথা।। খুদা কি অগ্সি কিংবা বিছ্যাৎ? যে 
উপমা দেওয়া হইতেছে তাহ! ঈশ্বর সম্বন্ধে নভে, কিন্তু সাকার বস্তু 

সন্বন্ধেই প্রযোজ্য ॥ ১১৪ ॥ 

১১৫। আল্লাহ্ প্রাণীমাত্রকে জল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন ; তন্মধ্ে 

কোন কোন প্রাণী উদরের উপর ভর করিয়া চলে। যে কেহু আল্লাহ 
ও রসুলের আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বল, আল্লাহ ও রসূলের আজ্ঞ! 

পালন কর; রসুলের আজ্ঞা পালন কর । যেন তোমার গতি দয়া 
প্রদর্শিত হয়”। মণ ৪। সি ১৮। সুণ ২৪। আত 8৫। ৫২।-৭০। ৭১ ॥ 

(সমীক্ষক )--ইহা কিরূপ “ফিলজফি” যে, প্রাণীদের শরীরে সর্বববিধ 
উপাদান দৃষ্ট হওয়া! সব্বেও বলা হইতেছে, তাহাদিগকে কেবলমাত্র জল 
হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে? ইহা কেবল অবিষ্ভাসূচক। যদি আল্লাহের 
আদেশের সহিত পয়গমন্থরের আদেশও পালন করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে 

তিনি খুদার অংশীদার হইলেন কিনা? তাহ হইলে কুরাণে খুদাকে “লাশরীক” 
লেখা হইল কেন? এইরূপ প্রচারই বা কর কেন? ১১৫॥ 

১১৬। সে দিন মেঘত্বারা আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরিস্তাদিগকেও 

অবতীর্ণ কর! হইবে । অতএব কাফিরদের বাক্যে বিশ্বাস করিও না; তাহা- 

দের সহিত ভয়ঙ্কর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ তাহাদের কুকণ্ম 

সমূহকে স্ুকর্টে পরিণত করিবেন। যে ব্যক্তি অনুতাপ ও উত্তম করা করে, 

নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। মণ ৪81 পি ১৯। সৎ ২৫ । আত 

২৫1৫২1৭০1৭১ ॥ 

_ ( সমীক্ষক )--মেঘদ্বারা আকাঁশ বিদীর্ণ হওয়া কখনও সত্য হইতে 
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পারে না; কারণ, আকাশ মূর্ভ পদার্থ নহে যে বিদীর্ণ হইবে | মুঘলমাঁন- 
দের কুরাণ শান্তিভঙ্গ, কলহ এবং বিজ্রোহ ঘটায়; এই নিমিত্ত ধার্শিক 
ভ্তানিগণ উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না । পাপের পুণো ' পরিণত 
হওয়ায় চমণ্কার বাবস্থা! ইহা কি তিল ও মাসকলাইএর মত যে 

বল্ দেওয়। যাইতে পারে? যদি “তোবাঃ” করিলে পাপখণগ্ডন এবং 

ঈশ্বরলাভ হয়, তাহ। হইলে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে ন৷ 

স্বতরাং এ সকল কথ বিজ্ঞাননিরুদ্ধ ॥ ১১৬ ॥ 
১১৭। আমি মুলাকে প্রত্তাদেশ দিয়াছি, “রাত্রিকালে আমার ভূতাগণকে 

লইয়৷ প্রস্থান কর, নিশ্চয় চোমাদের অনুসরণ করা হইনে।” ফিরোন নগরের 

মধ্যে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য কন্মচারী প্রেরণ করিলেন। ঘধিনি মামাকে 

স্ষ্টি করিয়াছেন তিনিই পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনিই আমাকে খাগ্ভ ও পানীয় 

প্রদ্দান করেন। আমার আশ! আছে নে, শেষ বিচারের দিন তিনি আমার অপরাধ 

ক্ষম] করিবেন । মং৫। সি ১৯। স্তত ২৬। আ০৫২। ৫৩। ৭৮। ৭৯।৮২॥ 

( সমীক্ষক )_খুদা মুসাকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়া! থাকিলে পুনরায় 
দাউদ, যীশু এবং মহম্মদ সাহেবকে পুস্তক প্রেরণ করিলেন কেন? পরমেশ্বরের 
বাক্য সর্ববদ] এফরূপ এবং অভ্রান্ত। স্ৃতরাং প্রত্যাদদেশ প্রেরণ করিবার পর 

কুরাণ পর্যাস্ত পুস্তক-সমূগ প্রেরণ করায় বুঝিতে হইবে যে, প্রথম পুস্তক অপূর্ণ 
এনং ভ্রান্তিযুক্ত ছিল। নুরাণের পুর্র্বসস্তী তিনটি পুস্তক সঠা হইলে নিশ্চয় 
কুরাণ মিথ্যা। কারণ পবম্পর বিরোধী চারিটি পুস্তকই সর্ব! সতা হইতে 

পারে না। যর্দি খুন রুহ অর্থা জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে 

জীবের কি কখনও মৃত্যু অর্ধা অভাবও হইবে ? যদ্দি পরমেশ্বরই মনুষ্যাদি 

প্রাণীদ্দিগকে খাগ্ঠ ও পানীয় প্রদান করেন, তবে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে 

এবং সকলকে একরূপ খাছ প্রর্দান করা কর্তবা। পঞ্ষপাত করিয়া কাহাকেও 

উৎকৃষ্ট, কাহাকেও নিকৃষ্ট খাগ্য দেওয়া অগ্যায়। উদারণন্বরূপ রাজাকে উৎকৃষ্ট 

ও কাঙ্গালকে নিকৃষ্ট খান্চ দেওয়। অন্যায় । পরমেশ্বরই সকলের ভোজ্য, পানীয় 

ও পথ্যদাতা হইলে কাগারও রোগ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু মুনলমানপ্ধেরও 

রোগ হইয়া! থাকে । যদি খুরদাই আরোগ্যর্দীত হন, তাহা হইলে মুদলমানদের 

শরীরে রোগ থাক! উচিত নয়। যদ্দি থাকে তবে খু) পুরণ বৈদ্ক নহেন, 

যদি পুর্ণ বৈদ্থ হন তবে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকে কেন? যদি খুদ্রাই, 
মৃত্যুসংঘটন ও পুনরুজ্জীবনকারী হন, তাহা হইলে পাপপুণা তাহারই হইয়া 
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থাকে। জীবগণের জন্ম-জন্মাস্তরের কন্মানুযায়ী বাবস্থা হইলে খুদার কোন 
অপরাধই হয় না; কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে এবং কয়ামতের ( প্রলয় ) 

রাত্রিতে বিচার করিলে তিনি পাপের প্রশ্রয়দধাতা এবং পাপী হইয়া পড়েন। 

আবারঃ তিনি যদি পাপ ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় কুরাণের উক্তি 
মিথ্যা হইবে ॥ ১১৭॥ 

১১৮। “তুমি কেবল আমাদেরই ন্যায় একজন; তুমি যদি পতাবাদী হও, 
তবে কোন চিহ্ন আনয়ন কর। তিনি বলিলেন, “এই উত্বী একটি চিহ্, 

সে একবার জলপান করিবে ।” মং ৫। পিৎ ১৯। সৎ ২৬। আৎ ১৫৪ । ১৫৫ ॥ 
( সমীক্ষক )-- ভাল, কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, প্রস্তর 

হইতে উদ্ী নির্গত হয় ? বন্য মনুষ্েরাই এ সকল কথা বিশ্বা 

করিয়াছিল । আবার উদ্বীকে নিশানরূপে উপস্থিত করাও বন্য ব্যবহার। 

ইহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বপ্ধ নাই । এই পুন্তক ঈর্বরকৃত হইলে 
তম্মধ্যে এ সকল নিরর্থক কথ থাকিত না ॥ ১১৮ ॥ 

১১৯ 1 হে মুলা ! নিশ্চপ্নই আমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর । তোমার যষ্ঠি 
নিক্ষেপ কর | অনন্তর ভিনি দেখিলেন যে, উহা সর্পাকৃতি হইয়। 

নড় চড় করিতেছে! ঈশ্বর তীঙাাকে বলিলেন, দহে মুসা! ভয় পাইও না, 

পয়গম্বর আমার সম্মুখে ভয় পায় না । আল্লাহ মাছেন, দ্বিতীয় উপাস্য 
কেহই নাই । হভিনি মহান উদ্ধৃলাকের অশীশ্বর। আমার বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহী হইও না । মুসলমান হইয়া আমার নিকট আগমন কর। মং ৫। 

সি০১৯। সৃৎ২৭। আ০৯।১০। ২৬।৩১॥ 
( সমীক্ষক ) দেখুন ! মাল্লাহ্ নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, তিনি মহান 

এবং শক্তিশালী । কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আত্মপ্রশংদা করেন না; খুদ। কিরূপে 
তাহ করিতে পারেন ? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, কোন বন্য মনুষ্য ইন্দ্রল্লাল 

দেখাইয়। বন্য মনুব্যদিগকে বশীভূত করিয়াছে এবং থয়ং খুদ। সাঁজিয়াছে। ঈশ্বর- 

কৃত পুস্তকে এইরূপ গল্প থাকা অপস্তদ। খু] মহান্ “অর্শ” অর্থাৎ সপ্তম আকাশের 

অধীশ্বর হইলে একদেশী হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারেন না। উপজ্রন কর! দুধণীয় 

হইলে খুপ। এবং মহম্মদ সাহে? আত্ম প্রণংসায় পুস্তকটি পরিপূর্ণ করিলেন কেন ? 
মছদ্মদ সছেন বনু লোককে বধ করিয়াছেন ; তাহাতে ঠিনি উপদ্ত্রবকারী হইলেন 

কিনা? এই কুরাণ পুনরুক্তি এবং পুর্ববাপর বিরুদ্ধ বাক্যে পরিপূর্ণ ॥ ১১৯॥ 
১২০। পর্বত সমূহ র্বখিলে মনে হইবে যে, এ সকল দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রহিয়াছে। 



চতুদ্দিশ সমুল্লাস ৬৪৫ 

এ সকল পর্বত মেঘের ন্যায় অপসারিত হইবে। তাহাই ঈশ্বরের কণ্মনৈপুণ্য ॥ 
তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। তোমর! যাহ। কর, তিনি তাহা 
জানেন এবং সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। মং৫। দিৎ ২০। সণ ২৭। আণ ৮৮॥ 

( সমীপ্ঘক )- সম্ভবতঃ কুরাণরচয়িভার দেশেই পর্ধবভ মেঘের ন্যায় সথশালিত 

হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। বিদ্রোহী শয়তানকে ধৃত করিয়া দণ্ড 

ন] দেওয়ায় খু যে কিরূপ সতর্ক, তাহাও জান। যাইতেছে । ঠিনি অগ্ভাবধি 

একজন বিদ্রোহীকে বৃত করিয়। দণ্ড দিতে পারিলেন না; ইহ! অপেক্ষা অসতর্ক- 
তার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? ১২০ ॥ 

১২১ 1 তখন যৃপা তাহাকে মুঙ্যাঘাত করিলে তাহার আয়ু শেষ 

হইল। সে বলিল, প্প্রভে!! মামি আমার শাসম্সার প্রতি অন্যায় 

করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন” । তখন আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা! করিলেন । 

আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু । তোমার প্রভু যাহ! ইচ্ছা ও পছন্দ 

করেন, তাহাই স্থষ্টি করেন । মং ৫। সিণ ২০। সূ ২৮। আত ১৫1১৬। ৬৮॥ 

( সমীক্ষক )--এখন মার৪ দেখুন! মুসলমান এবং গ্রীষ্টানদের খুদ্দা এবং 
মূসা পয়গন্গর উভয়েই অন্থায়কারী কি না। কেননা যূসা নরহতা। করিলেও 
খু? তাহাকে ক্ষমা করিলেন। খুদা কি ইচ্ছানুসারেই স্ষ্টি করিয়া থাকেন? 
তিনি কি কাহাকেও রাজা, কাহাকেও দরিজ্, কাহাকেও বিদ্বান এসং কাহাকেও 

মূর্খ করিয়াছেন? তাহা হইলে কুরাণ সতা নহে এবং খুদ্দাও অম্যায়কারী 

বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১২১ ॥ 

১২২। আমি মনুস্বকে আজ্ঞা ধিয়াছি যে, মাতাপিহার প্রতি সদ্যবহার 

করিবে; কিন্তু যে বিষয়ে ছ্োমার জ্ঞান নাই, যদ্দি সে বিষয়ে আমার 

সহযোগী হইতে ইচ্ছ। করিয়া তাহারা উভয়ে তোমাকে সম্মত করিবার 

জন্য চেষ্টা করে, তাহ! হইলে তাহাদদের আদেশ পালন করিবে না কিন্তু 

আমার অভিমুখী ভইবে। নিশ্চয়। আমি নুহকে তাহার স্বজাতীয়দিগের 

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। নুহ তাহার্দের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক সহত্র 
বশুসর অবস্থান করিয়াছিল। মং৫। সিৎ ২০। সৎ ২৯। আত ৭। ১৩॥ 

( সমীক্ষক )--মাতাপিতার সেবা করা উত্তম; ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, 
যদি ভাহার! খুপার অংশীদার থাক সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে 

তাহাদের আদেশ পালন করা উচত নহে। কিন্তু তীহারা যদি মিথ্যা 

ভাষণাঁদির জগ্ঠ আদেশ করেন, তবে কি তাহা পালন করিতে হইবে? 
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স্ৃতরাং এ স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অদ্ধেক্ক ভাল, অধ্েক 

মন্দ। খুদা কি কেবল নূহ এবং পরগম্থরদিগকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন ? 
তাহ হুইলে অন্তান্ত জীবদের প্রেরয়িতা কে? যদি খুদাই সকলের প্রেরয়িত। 

হন তবে সকলেই পয়গম্বর হয় না কেন? যদি পুর্ববকালে মনুষ্যের আয়ু 
এক সহত্র বশুসর ছিল, তবে এখন তাহ! হয় না কেন? সুতরাং ইহ্। সতা 

নহে ॥ ১২২॥ 

১২৩। আল্লাহ্ প্রথম বার হ্থষ্টি করেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার স্যষ্টি 
করিবেন; পরে তোনর! হার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। যে দিন বর্ষ। 

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আসিবে, সে দিন পাপীরা নিরাশ হইবে। কিন্তু 

যাহার! বিশ্বাসী এবং বাহাদের কন্ম উত্তম, তাহাদিগকে উদ্ঠানের মধো ভূষিত করা 

হইবে। আমি পাত্য। প্রেরণ করিলে তোমরা তাহাদের শহ্য ক্ষেত্র হরিত্বর্ণ 

(শুক্ক) দেখিতে পাইবে। এইবূপে আল্লাহ তাহাদের চিত্ত শীলমোহর দ্বারা 

অনরুন্ধ রাখেন, তাহার! তাহা বুঝিতে পারে না। নং৫। সিৎ ২১। সু ৩০। 

আত ১০। ১২। ১৫1৫১ ॥ ৫৯ ।॥ 

( সমীক্ষক ) -যদি আল্লাহ ছুই বার মাত্র স্থষ্টি করেন, তিন বার নহে, তাহ! 
হইলে তিনি বোধ হয় স্ঙির আদিতে এবং দ্বিতীয়বার সষ্টির পর নিষ্ষর্খ[ থাকেন। 
হ্বতরাং এইরূপে ছুই একবার স্য্রির পর তিনি অকর্্মণা হইয়া পড়িবেন এবং 
তাহার শক্তিও বৃথ! হইবে | শের, বিচারের দিন পাপীাদের নিরাশ হওয়া 

ভাল কথ1; কিন্ত, ইহার অর্থ এই হওয়! উচিত নহে যে, খুসলমান বাতীত অপর 

সকলকে পাপী বলিয়া নিরাশ করা হইবে। কিন্তু কুরাণে 'নানাস্থানে পাপা 

বলিতে মুসলমান ভিন্ন আন্ত মতাবলম্বীকেই বুষ্বায়। বর্দি উদ্ভানে বাস কর! 

এবং বেশ-ভূষা ছ্ার। শরীর স্ুপক্ফ্বিত করাই মুদলমান:দর স্বর্গ হয়, তাহ! হইলে 
সেই ন্বর্গ এই পৃথিশীরই সদৃশ । সুতরাং সে স্থানে উদ্ভানপালক এবং স্বর্ণকারও 
আছে; অথবা খুপ1 হ্যয়ং উগ্ভানপালক এবং স্ব্ণকার প্রভৃতির কাধ করিতে 

থাকেন। বদি সেম্থানে কাহারও অলঙ্কার কম থাকে, তবে হয় ত সে চুরিও 

করে, ফলে স্বর্গ হইতে নরকেও নিক্ষিপ্ধ হয়। তাহা হইলে “্সর্বদ] স্বর্গে 

থাকিবে” এই বাক্যও মিথ্যা। যদ্দি খুদা কৃষকের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধেও তন্বাবধান 
করেন) তাহ] হইলে কৃষিকাধ্য হইতেই তিনি তীহার অভিজ্ঞ লাভ করিয়। 

থাকিবেন। যদি স্বীকার কর! হয় যে, খুদ| স্বকীয় জ্ঞানবলে সকল বিষয় জ্ঞাত 

হইয়াছেন, তাহা হইলে এইরূপ ভয় প্রদর্শন কর। আত্মশ্ল।থা প্রকাশ কর! ব্যতীত 
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আর কিছুই নহে। যদ্দি আল্লাহ্ শীলমোহর দ্বারা জীবদিগের চিত্ত অবরুদ্ধ 
করিয়া তাহাদিগকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন, তবে তাহাদের পাপর জন্য 
তাহাদের পরিবর্তে তিনিই দ্বায়ী। যেমন জয়-পরাজয় সৈনাধাক্ষেরই হইয়া থাকে, 

সেইরূপ উক্ত পাপ খুধারই হইবে ॥ ১১৩ ॥ 
১২৪। সেই জ্ঞানপুর্ণ গ্রন্ের অন্তর্গত এই আয়াতগুলি। তোমরা দেখিতেছ 

যে, আল্লাহ, স্তম্ত ব্যতীত আকাশ সৃগ্রি করিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবী দৌছুল্য- 
মান না হয়, তজ্জগ্ক তিনি তন্মধো পর্বত সন্িবিষ্ট করিয়াছেন । তোমরা কি 

দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্ দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন প্রবিষ্ট 

করেন? তোমরা কি দেখিতে পাও ন! যে, আল্লাহ্র কৃপায় সমুদ্রমধ্যে জলযান 

সমুহ চলিতেছে ? তিনি তোমাপিগকে তাহার এসকল নিশান প্রদর্শন করিতেছেন । 

মং ৫। সিৎ ২১। সৎ ৩১। আত ২। ১০। ২০। ৩১ ॥ 

( সমীক্ষক )--বাহবা! কি জ্ঞানপুর্ণ পুস্তক! ইহাতে সর্ববতোভাবে 

বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎ্পন্তি, স্তশ্তসংযোগ এবং পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত 

রাখিবার জন্য পব্বত-সন্গিবেশ প্রভৃতির কল্পনা বণিত হইয়াছে। যাহাদ্দের 
অতি সামাম্ঠ জ্ঞানও আছে, তাহারা এ সকল কথা লিখিতে ও বিশ্বাস করিতে 

পারে না। আবার বিদ্যাবন্তা দেখুন! যদিও দিনের স্থানে রাত্রি এবং রাত্রির 

স্থানে দিন থাকিতে পারে ন', তথাপি ধনের মধ্যে রাত্ি এবং রাত্রির মধ্ো দ্বিন 

অন্ুপ্রবিই্ট করা হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহ নিতাস্ত অজ্ঞতাস্চক। 

এই নিমিত্ত কুরাণ জ্ঞানপুর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। মনুষ্তের ক্রিয়া-কৌশলাদি 

বারা পরিচালিত জলযান ঈশ্বরের কৃপায় চলিতেছে বল কি জ্ঞানবিরুদ্ধ নহে? 

লৌহ ও প্রন্তর নিশ্মিত জলযান সমুস্ত্রে পরিচালিত হইলে, খুদ্ধার নিশান 
জলমগ্ন হয় কি না? অতএব এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে; ইহার রচয়িত৷ 

বিদ্বান্ও নহেন ॥ ১২৪ ॥ 

১২৫। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পরাস্ত সমস্ত স্ষ্টির তত্বাবধান করেন । 
থে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক সহজ্র বগুসর, সে দিন সমস্তুই তাহার 

নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে । তিনি যাবতীয় পরোক্ষ ও প্রতাক্ষ বিষয়ের জ্ঞাত, 
সব্বশক্তিমান্ এবং দয়াময়। পরে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করিয়া 
তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিলেন । বল! হইল যে স্বৃতাদুত তোমাদের 
নিকট প্রেরিত হইবে, সেই তোমাদের আত্মাকে শরীর হইতে বহির্গচ করিবে । 
আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক জীবকেই নির্দেশ দিষ্ভাম ; কিন্তু যে বাক্য আমা 
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হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা! অবশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি বলিয়াছি, নিশ্চয় 
আমি দৈতা ও মনুষ্য ছ্বারা নরক পরিপূর্ণ করিব । মং ৫। সি” ২১। সূৎ ৩২। 
আত ৫1৬1৯ ১১। ১৩॥ 

( সমীক্ষক )--এখন সমাক্রূপে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদের খুদ 

মনুষ্যবণ্ড একদেশী। ব্যাপক হইলে তাহার স্থানবিশেষ হইতে ব্যবস্থা, অবতরণ 

এবং আরোহণ ইত্যাদি হইতে পারে না। যদি খুদ। ফেরিস্তাদিগের প্রেরয়িতা হন 

এবং আকাশে লম্বমান থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহ হইলে 

তিনি একদেশী। তাহা হইলে ফেরিস্তাগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া! কোন কাধ্য 

নষ্ট করিলে কিংবা কোন মৃত জীবকে ছাড়িয়া! দিলে তিনি কিরূপে জানিতে 

পারেন ? অবশ্য তিনি সর্ববত্ধ এবং সব্বন্যাপক হইলে তিনি জানিতে পারেন; কিন্ত 

খুদ্দী তব্রুপ নহেন, নতুন! ফেরিস্তা প্রেরণ এবং নান! জনকে নানারূপ পরীক্ষা 
করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? পুনশ্চ এক সনত্র বুসরে দৃতগণের যাতায়াতের 

ব্যবস্থা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান নহেন। যদি মৃত্াদূত 

থাকেন, তবে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে? যদ্দি বলা হয় যে, মৃতুদূতও 

নিত্যস্থায়ী,। তাহ! হইলে অমরত্ব ব্যিয়ে তিনি খুদধার সহযোগী । একজন 
দূতের পক্ষে একই সময়ে বু জীবকে নরকে যাইবার জন্ট আদেশ করা অসন্ভব। 
যদ্দি খুদ শ্বেচ্ছায় জীনদিগকে বিনা পাপে নরকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের 

যন্ত্রণা! দেখিয়া কৌতুক অনুভব করেন, তবে তিনি অন্যায়কারী, পাপী এবং 

নির্দয় । বে পুস্তক্কে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহ] ঈশ্বরকৃতও নহে, 

বিদ্বানের রচিতও নহে। যিনি দয়ালু এবং ন্যায়বান্ নতেন, ভিনি কখনও ঈশ্বর 

হইতে পারেন না ॥ ১২৫ ॥ 

১২৬ | বল ধে যদ্দি ম্বত কিংবা নিত হইবার ভয়ে পলায়ন কর 

তবে কিছুতেই লাভবান হইবে না । তে পয়গন্বরপত্রীগণ ! তোমাদের 

মধ্যে কেহ প্রকাশ্যে কুকর্ে লিপ্ত হইলে তজ্ভঙ্। ছিগুণ ঘন্ত্রণ। দেওয়া 

হইবে; তাহা ঈশ্বরের পক্ষে মহজ। নং ৫। সি” ২১।সুৎ ৩৩। আ* ১৬1৩০ ॥ 

( সমীক্ষক )--বোধ হয় মহপ্মদ সাহেব এহ উদ্দেশে ইহা লিশিয়! 

বা লিখাইয়াছেন যে, কেহ যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করে 

অথর1. মরিতে ভয় না করে। তাহ্বাছে ভাহার বিজয়, এশ্বর্যবুদ্ধি এবং 

ম্জরহব বিস্তার হইতে পারে । পয়গম্বরপত্রীগণ নির্লজ্জ আচরণ করিবেন 

না, কিন্ত পয়গন্থর সাহেন কি তাহা করিবেন? এ অপরাধে ভাহার 
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পতীদের ছুঃখ ভোগ করা এনং ভীহার নিরাপদ থাকা কি ্ায়- 
গলিত ? ১২৬॥ 

১২৭ । তোমর! স্ব স্ব গৃহে অবরুদ্ধ থাক এবং আল্লাহ্ ও পয়গম্বরের 

আদেশ পালন কর, তত্যতীত আর কিছুই নহে॥ জৈদ ( মহস্মদের 
পালিত পুত্র) তাহার পত্রীদন্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! স্থির করিলে 

আমি তোমার সহিত তাহাকে পরিণয় স্তরে আবদ্ধ করি, যেন 
বিশ্বাসীদের পক্ষে পালিত পুত্রের পত্ী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা স্থিরীকৃত : 
হইবার পর, তাহাকে বিবাহ করা অপরাধজনক না হয় । এ বিষয়ে 
আল্লাহের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে । পয়গন্ধরের নিন্দা নাই, কারণ 

মহম্মদ কাহারও পিতা নহেন। যে সকল ধর্ুবিশ্বাসবতী নারী যৌতুক 
ব্যতীত পয়গম্থরকে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিবে, চাহ।1র ধর্মানুলারে তাহার গ্রহণ 

যোগা। হইনে । তাহাদের মধ্যে ভুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ত্যাগ 
কিংবা গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। 

হে ধন্বিশ্বাসী মনুষ্যগণ ! তোমরা পরগন্থরের গৃহে প্রবেশ করিও না । 
২৫ সিৎ ২২। সু ৩৩। আত ৩৩। ৩৭। ৩৮18০1৫০1৫১ ৫৩॥ 

( সমীক্ষক )_ ইহা নিতান্ত অন্যায় যে, নারীরা গুঁকে বন্দীর ম্যায় অবরুদ্ধ 

এবং পুরুষেরা মুক্ত থাকিবে । নিশুদ্ধ বায়ুসেবন, বিশুদ্ধ স্থানে ভ্রমণ এবং 

সথগ্রির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে নারীদের কি ইচ্ছা হয়না? এই অপরাধ 
বশতঃ মুসলমান যুবকেরা বিশেষ ভ্রমণপ্রি॥় ও বিধয়াসন্ত হইয়া থাকে। 
আল্লাহ্ ও রসুলের আদেশ কি এক ও অবিরুদ্ধ, অথবা পৃথক ও পরস্পর 
বিরুদ্ধ? এক ও অবিরদ্ধ হইলে উভয়ের আদেশ পালন করা বুথা । 

পৃথক ও নিরুদ্ধ হইলে একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা। তাহা হইলে একজন খু! 

অন্যজন শয়তান । খুদার কি কোন অংশীার আছে? ধন্য কুরাণের খুদা ! 

ধন্য পয়গন্থর ! ধন্য কুরাণ! পরের অনিষ্ট করিয়া ন্বার্থনদদ্ধি কর! যাহার 
উদ্দেশ, তিনিই এ সকল প্রপঞ্চ। রচনা করেন | এত্দ্ছারা ইহাঁও সিদ্ধ 

হইতেছে মে, মহম্মদ সাহেব অত্রান্ত ইন্ড্রিয়াসক্ত ছিলেন, নতুবা পালিত পুত্রের 
পত্তীকে গৃহিণী করিলেন কেন? আবার, যিনি এরূপ কাধা করিলেন তাহার 
ধু্াও তাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া নির্দেশ 
দিলেন। বন্য মনুষ্যেরাও পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু পয়গম্বরের 

বিষয়াপক্তির লীলা-খেলায় কৌনরূপ প্রতিবন্ধ ন। থাক কতদুর অন্যায়! যদ্দি 
৮৩ 
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পয়গম্বর কাহারও পিতা ছিলেন না, তবে জৈদ কাহার পালিত পুত্র ছিল? 
আর ইহা লেখাই বা হইল কেন? ইহার উদ্দেশ্যও স্বার্থসিদ্ধি; তজ্জগ্ 

পয়গন্ধর সাছেব পুত্রবধুকেও গৃহিণী না করিয়। ছাড়েন নাইঃ তবে অন্যত্র তিনি 

কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন! এইরূপ চাতুরীদ্বারাও কখনও কুকন্মের নিন্দা 
দূর হইতে পারে না। পরক্ট্রীও পয়গন্থরের প্রতি প্রসন্ন হইয়। তাহাকে নিকাহ 
করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও কি বৈধ হইনে? আর ইহাও ঘোর অধন্ম যে, 
নবী যে কোন পত্বীকে পরিতাাগ করিবেন, কিন্তু 'তীহার অপরাধ থ।কিলেও 

তাহার পত্বীগণ তীহাকে পরিত্যাপ করিতে পারিবেন না! যেমন পয়গস্বর 

সাহেবের গৃহে কাহারও ব্যঠিচার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা উচিত নহে সেইরূপ 
পয়গন্ধর সাহেবেরও কাহারও গুহ প্রবেশ করা উচিত নহে। নবী কি 

নিঃশঙ্কভাবে বাহার তাহার গুঙ্কে প্রবেশ করিবেন এবং মাননীয়ও থাকিবেন ? 

ভাল, কোন জ্ঞানান্ধ কি বিশ্বাম করিতে পারে যে, এই কুরাণ ঈশ্বরকৃত। 

মহম্মদ সাহেব গয়গম্থর এবং কুরাঁণের খুদা যথার্থ পরমেশ্বর 2 ইহ নিতান্ত 

আশ্চর্যের বিষয় যে আরব এবং তান্যান্ত দেশের অধিবালিগণ যুক্তিইন্ ধন্মবিরুদ্ধ 

উপদেশ মানিয়া লইয়াছে ॥ ১২৭ ॥ 

১২৮1 পয়গন্ধরকে কষ্ট দেওয়া! কিংব। তাহার মু্যুর পর তাহার পতীদিগকে 
নিকাহ করা ভোমাদের উচিত নহে। নিশ্চয় ঈশ্বরের সমক্ষে তাহা মহাপাপ। 
যাহারা আল্লাহ, এবং তাহার রস্থুলকে যন্ত্রণা দেয় তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক 

অভিশপ্ত হয়। যাহার মূনলমান নরনারীকে উৎ্পীভিত করে; নিশ্চয় তাহারা 

মিথ্যাচার এবং প্রত্যক্ষ পাপের কলভাগী। তাহারা অভিশপ্ত ; তাহাদিগকে 

যেস্থানে পাইনে, সে স্থানে ধৃত করিবে এবং নিবিবচাঁরে হত্যা করিবে । হে 
আমাদের প্রভে। ! তাহাদিগকে তঃখ দাও এবং ভয়ঙ্কররূপে অভিশ্ড কর। 

মণ ৫ সি ২২। সু ৩৩1 আত ৫৩1 ৫৭1 ৫৮। ৬১ ৬৮ ॥ 

( সমীক্ষক )--বাহব1 ! খু কি ধর্দুতঃ তাছার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ? 

অবশ্য, রসূলকে উতপীড়ন করিতে নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অপরকে 
উতপীড়ন করিতে রসূলকে৪ নিষেধ কর! উচিত ছিল। তাহা করা হইল 

না. কেন? কাহাকেও কণ্ঠ দিলে আল্লাহ কি ছ্ঃখিত হন? তাহা হইলে 

তিন ঈশ্বরই লহেন। কেবল আল্লাহ এবং রসূলকে কষ্ট দিতে নিষেধ 
করায় ইহাই কি সিদ্ধ হইতেছে না যে, আল্লহ, এবং রসুলের পর্সে যাহাকে ইচ্ছ! 
তাহাকে ছুঃগ দেওয়া উচিত? মুসলমান নরনারীকে ছঃখ দেওয়া যেমন 



চতুর্দশ সমুল্লাস ৬৫১ 

দুষণীয়, অপর কাছাকেও ছুঃখ দেওয়া ও সেইরূপ দুমণীয়। ইহ স্বীকার না করা 

পক্ষপাতিতা। ধর্মমবি্লনী খুদধাও নশী) ইহাদের ন্যায় নির্দয় পৃথিবীতে বডই 

বিরল। কিন্তু কুরাণে যেমন লিখিত মাছে যে, মুদলমান ভিন্ন অন্য 

মতাবলম্বী্দিগকে যে স্থানে পাইবে, পে স্থানেই ধৃত করিয়া বধ করিবে; 

যদ্দি কেহ মুসলমানের বিরুদ্ধে সেরূপ নির্দেশ দেয় তাহা কি মুসলমানের পক্ষে 

শ্লীতিকর হইবে ? পয়গম্বর প্রভৃতি কি হিংস্রপ্রকৃতি! তীহারা অপরকে দ্বিগুণ 

যন্ত্রণ। দিবার জগ্ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন ! ইহাও 

পক্ষপাঁতিতা, স্বার্থপরতা এবং ঘোরতর অধর্থা। এই কারণে বর্তমান সময়েও 

বহু শঠপ্রকৃতি মুসলমান এরূপ কার্ধা করিভে ভয় পায় না। ইহা সত্য যে, 

অশিক্ষিত মনুষ্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে ॥ ১২৮ ॥ 

১২৯। যিনি বায়ু-প্রেরণ, মেঘ উত্থাপন এবং মৃৃতগণকে নিজের নিকট 

আহ্বান করেন তিনিই আল্লাহ । মামি এই রূপেই দগ্ধ পৃথিবীকে পুনজ্জীবিত 

করি এবং এই রূপেই কবর হইতে সকলের পুনরুখান হইবে। তিনি নিজ 

কপাগুণে আমাদের চিরবাসের জন্য গৃহনিন্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে শ্রম 

আমাদিগকে স্পর্শ করেনা এনং আমর! ক্লান্তি অনুভব করি না। মং ৫। 

সি ২২। সৎ ৩৫। আৎ ৯। ৩৫ ॥ 

( সমীক্ষক )-বাহব।! ঈশ্বরের কি ফিলজফি! তিনি বায়ু প্রেরণ 

করিয়া তদ্দবারা ম্ঘেসমৃহ সঞ্চালিত করেন এবং স্ৃতগণকে পুনজ্জীবিত 

করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না; কারণ তাহার কাধ্য 

সর্বদা একই নিয়মে হইয়া থাকে। গৃহ থাকিলে নিশ্চয় উহা নিম্মিত 

হইয়াছে ১ নির্মাণ ব্যতীত গৃহ অসম্ভব; আবার নিগ্মিত বস্ত্র চিরস্থায়ী হইতে 

পারে না। পরিশ্রম না করিলে দেহধারীকে হুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেহ- 

ধারী কখনও রোগ হইতে অবাহতি পায় না। এক স্ত্রীর সভিতও সংসর্গ করিলে 

রোগমুক্ত থাকা যায় না; বনু স্ত্রীলংসর্গে ইন্দরিয়ন্থখ সম্ভোগ করিলে কতই না 

ছুর্দশ! হয়! এই কারণে মুসলমানদের হ্র্গবাসও চিরম্থখকর হইতে 

পারে না । ১২৯। 

১৩০। আমি জ্ঞানপুর্ণ কুরাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি ফে। তুমি 

সন্মার্গ প্রদর্শনার্থ প্রেরিতদ্দিগের মধ্যে অন্যতম | সর্বশক্তিমান এবং দয়াময় 

থু! ইহা প্রকীশ করিয়াছেন। মং ৫। সিৎ ২৩। সৎ ৩৬। আত ২1৩৪৫ । 

( সমীক্ষক )--এখন দেখুন! কুরাণ ঈশ্বরকৃত হইলে ঈশ্বর কুরাণের 



৬৫২ নত্যার্থসপ্রকাশঃ 

নামে শপথ করিবেন কেন? নবী খোদার প্রেরিত হইলে পালিত পুত্রের স্ত্রীর 
প্রতি মোহাসক্ত হইবেন কেন? কুরাণ-বিশ্বাপী মাত্রকেই সরলমার্গগামী 
বল! নিরর্থক ; কারণ যে পথে সন্াবিশ্বাস, সম্ভাবাদিতা, সত্যানুষ্ঠান, পক্ষপাত- 

রহিত.ন্তায় ও ধর্মাচরণ প্রভৃতি আছে, তাহাই সরল পথ। ইহার বিপরীত 

পথ পরিত্যাজ্য । কুরাণে মুসলমানদের মধো কিংবা মুসলমানদের খুদার আচরণে 

এমন স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদ্দি মহম্মদ সাহেব সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর 

হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং গুণবান্ হইতেন। অতএব 

কুলবিক্রয়কারিনী যেমন নিজের কুলকে টক বলে না, ইহাও সেইরূপ 
আত্মপ্রশংসা ॥ ১৩০ ॥ 

১৩১। যখন সিঙ্গায় কুকার দেওয়া হইবে, তখন সকলে সহসা কবর হইতে 

উত্থিত হইয়। তাহাদের প্রভুর নিকট ধাবমান হইবে। তাহাদের চরণ তাহাদের 

কশ্ম সম্বন্ধে সাক্ষাদান করিবে । তীহার আজ্ঞ। ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
যখন তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, “হইয়া যাও” তখন 
াহা হইয়া যায়। মং ৫। মিৎ ২৩। সণ ৫৬1 আত ৫১/৬৫1৮২। 

( সমীক্ষক )--এখন এই সকল অর্থশুন্ত কথা গুনুন! ঢরণ কি কখনও 
সাক্ষ্যদান করিতে পারে? সে সময়ে আজ্ঞাদাতা খুদা ব্যতীত অন্য কে ছিল? 

কাহাকে আজ্ঞা দেওয়া হইল? কেুনিল? কিই ব! হইয়া গেল! যদি 

না ছিল তবে ইহা গিথা। এবং বদি ছিল তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যতীত জন্য কিছুই 

ছিল না এবং ঈশ্বর সকল পদার্থের স্গিকর্তা, এইরূপ যে বল! হইয়াছে তাহ। 
মিথ্যা ॥ ১৩১ ॥ 

১৩২। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ, শ্বেতবর্ণ এনং গস্ঘপায়ীর আনন্দজনক 

মদ্কপুর্ণ পাত্র হইতে মগ্ধ পরিবেশন করা হইবে। তাহাদের নিকটে আবৃত 
অগুদদৃশী, চারুনয়না এ৭ং অরনতমুখী রমশীগণ বসিয়া থাকিবে। আমর! কি 
মরি না? লুহ পিশ্চয় পয়গঞ্ধরদিগের মধ্যে অন্যতম %কক্ষমামি তাহাকে 

এবং তাঁহার পরিবারস্থ সংলকে মুক্তনান করি; কিন্তু পশ্চাদবন্তীদিগের 
মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল। অতঃপর আমি অপর সম্কপকে বিনাশ করি। মং ৬। 

সি ২৩। ০ ৩৭1 আত 8618 58৮৫৯।১৩৩।১৩৪ ১৩৫।১৩৬ ॥ 

( সমীক্ষক )--আাচছ, বলুন দেখি! এন্থানে মুললমান মতে মন্ত জঘন্য 
পার্থ কিন্তু মুনলমানদের ম্বর্গে মগ্ডের জ্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। 

ইছার কারণ কি? অবশ্য এস্থানে যে যুসলমাণদিগকে মগ্ভপান ছইতে বিরত 
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করা হইয়াছে, তাহ। প্রশংসনীয় । কিন্তু এখানকার পরিবর্তে তাহাদের হ্বর্গেও 

অনেক কুুপিৎ ব্যাপার আছে! বোধ হয় স্বর্গে স্ত্রীলোকেদের জন্য কাহারও 

চিত্ত স্থির থাকে না এবং কঠিন রোগও হয়। ন্বর্গবাসিগণ শরীরধারী হইলে 
নিশ্চয় মৃতুযগ্রস্ত হইবে; শরীরধারী না হইলে ভোগবিলাসও করিতে পারিবে 

না সুতরাং তাহাদের স্বর্গে যাঁওয়াও বুথা হইবে । যদ্দি লুতকে পয়গম্বর মানেন 

তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে ধাইবেলে যে লিখিত আছে তাহার কন্তার! তাহার 

সহিত সমাগম করিয় দুইটি সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহ। বিশ্বাস করেন 

কি? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাদৃশ ব্যক্তিকে পয়গম্বর মানা বৃথা। যদি 

খুদ! এ হেন লোক এবং তাহাদের সহযোগীদিগকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে 
তিনিও তাহাদেরই সদৃশ । যে খুদ। বৃদ্ধার ন্যায় কাহিনী বলেন এবং পক্ষপাত 

করিয়া অপরকে বধ করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। 

এমন খু কেবল মুসলমানদের গৃহেই থাকিতে পারেন, অগ্থাত্র নহে ॥ ১৩২ 
১৩৩। তাহাদের চিরবাসের জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত রহিয়াছে । তাহার! তাকিয়া 

লইয়! উপবেশন করিবে; তাহাদের জন্য ফল এবং পানীয় সামগ্রী আনীত 
হইবে এবং আনতনয়না ও সমবয়স্কা রমণীগণ তাহাদ্দের নিকটে অবস্থান 
করিবে ধর্ষক ফেরিস্তাগণ সকলেই প্রণিপাত করিল; কিন্তু শয়তান প্রণাম 

করিতে স্বীকৃত হইল না। সে কাফিরদের মধ্যে একজন ছিল এবং আত্মস্তরিতা 

প্রকাশ করিল। ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন “ওহে শয়তান! আমি যাহাকে 

ছুই হস্তে নিশ্মাণ করিয়াছি, তাহাকে প্রণিপাত করিতে তোমার আপত্তি কি? 
তুমি কি বৃথা অহসঙ্কারে স্ফীত হইয়াছ ; তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের মধ্যে একজন 
যে, এইরূপ অহঙ্কার করিলে”? শয়তান বলিল, দতুমি আমাকে অগ্নি হইতে 
কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকা হইতে নিশ্মীণ করিয়াছ ; আমি তাহার অপেক্ষা শ্রে্”। 
ঈশ্বর বলিলেন, “তুমি এই স্বর্গধাম হইতে দূর হও? নিশ্চন্ন, তুমি বিতাড়িত 
হইলে। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রহিল”। 
শয়তান বলিল “প্রভো৷! মৃতদিগের পুনরুখানের দিন পধ্যস্ত আমার সম্বন্ধে 
শৈথিল্য প্রদর্শন করুন” । ঈশ্বর বলিলেন “নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে শৈথিল্য 

প্রদর্শন করা হইবে, তুমি তাহাদের অন্যতম”। শয়তান বলিল, “আমি 

তোমার নামে শপথ করিতেছি, নিশ্চয় আমি মকলকে পথভ্রষ্ট করিব” ।. মং ৬। 
সিৎ ২৩। স্ব ৩৮। আণ ৪৩। 8818৫1৬৭---৭২ ॥ 

( সমীক্ষক )--যদি কুরাণের বর্ণনানুসারে স্বর্গে উদ্ভান, কুঞ্জ, নদী এবং 
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বাসগুহার্দি থাকে, তাহা! হইলে এঁ সকল চিরকাল ছিল না এবং চিরকাল 

থাকিতেও পারে না। কারণ, সংযোগত্ব পদার্থের সংযোগের পুর্বে এবং ভাবী 
বিয়োগের অস্তে থাক অসম্ভব | যদি স্বর্গ ই চিরকাল ন1 থাকে, তবে ন্বর্গবাদিগণ 

কিরূপে থাকিবে ? কুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্গে গদী, উপাধান, ফল এবং 

পানীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। এতদ্ছার। প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমান 
মত প্রবর্তিত হয়, সে সময়ে আরবদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। এই 
নিমিত্ব মহম্মদ সাহেব তাকিয়া প্রভৃতির কথ! শুনাইয়! দরিদ্ত্র্দিগকে স্বমতে 

আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে স্থানে স্ত্রীলোক থাকে, সেম্থানে নিরবচ্ছিন্ন 

ন্থখ হইতে পারে না। বিশেষ, স্বর্গে এই স্ত্রীলোকের কোথা হইতে আসে ? 
তাহারা কি চির-ম্বর্গবাসিনী, কিংবা স্থানান্থর হইতে আগতা? স্থানান্তর 

হইতে আগতা হইলে, নিশ্চয় আবার চলিয়া যাইবে। কিন্তু চির- 

ব্র্গবাসিনী হইলে, শেষবিচারের দিনের পুর্বে তাঁহারা! কি করিতেছিল? আবার 
খুদ্বার তেজব্বিত দেখুন! ফেব্রিস্তাগণ সকলেই তাহার আাদেশ মান্য করিয়] 

আদম সাহেবকে প্রণপাত করিলেন; কিন্তু শয়তান তীহার আদেশ পালন 

করিল না । খুদ1 তাহাকে বলিলেন, “আমি আমার ছুই হস্তে তোমাকে নিশ্মাণ 

করিয়াছি ; তুমি অহঙ্কার করিও না । এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণের 

খুদদা হস্তদ্বয়বিশিই মনুষ্যবিশেষ ; অতএব তিনি কথনও সর্বব্যাপী ও সর্ববশক্তিমান্ 

হইতে পারেন না। শয়তান যথার্থই বলিয়াছিল, আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 

তাহাতে খু! ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? খুদার গৃহ কি কেবল আকাশেই আছে, 
পৃথিবীতে নাই? তাহ! হইলে পুর্বে কাবাকে (মকর মস্জিদ্ ) ঈশ্বরের গৃহ 

বলা হইল কেন? পুনশ্চ পরমেশ্বর নিজেকে কিরূপে হৃষ্টি হইতে পৃথক করিলেন ? 
সমস্ত সহি ত তাহারই। এতহদ্দার জান। যাইতেছে যে, কুরাণের খুদ্ধ৷ কেবল 
স্বর্গেরইে অধীশ্বর । আবার খুদা শয়তানকে ধিকার দিয়া বন্দী করিলেন। 

শয়তান বলিল, প্প্রভো ! আমাকে প্রলয়ের দিন পণ্যস্থ ছাড়িয়। দিন।” খুদ! 

তোষামদে বশীভূত হইয়া প্রলয়ের দিন পধ্স্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 
শয়তান মুক্তি পাইয়! খুদাকে বিল, “আমি এখন মনুষ্যদ্দিগকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত 

করিব এবং বিপ্লব বাঁধাইব |” তখন খু! বলিলেন, “তুমি যাছার্দিগকে বিজ্রান্ত 
করিবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে প্রেরণ করিব |” এখন স্থধীগণ 

বিচার করুন যে, খুদাই কি শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন কিংবা শয়তান নিজে- 

নিজেই বিভ্রাপ্ু হয় ? যদি খুদাই পিভ্রান্ত করেন, তবে নিশ্চন্ন তিনি শয়তানের 
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শয়তান। যদি শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে সকল জীবই নিজে নিজে. 
বিভ্রান্ত হইতে পারে; শয়তানের কোন প্রয়োজন থাকে না। খু? এই 

বিজ্রোহী শয়তানকে মুক্তিদান করায় জানা যাইতেছে ঘে, তিনি পাপকাধ্যে 

শয়তানের সহযোগী । যে ব্যক্তি স্বয়ং চুরি করাইয়া তজ্জন্থ অপরকে দণ্ড দেয়, 
তাহার অন্ঠায়ের সীম! নাই ॥ ১৩৩ ॥ 

১৩৪ । আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। 

শেষ বিচারের দিন সমস্থ পৃথিবী তাহার মুষ্টির ভিতর এবং আকাশ তাহার 
দক্ষিণ হস্তে জড়ান থাকিবে । প্রভুর আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। 

কর্দ্দপত্র রাখা হইবে এবং পয়গন্বর ও সান্মীদিগের উপস্থিতিতে বিচার ও মীমাংসা 
হইবে। মং ৬। সি ২৪ । সুৎ ৩৯1 আত ৫৩। ৬৭ ৬৯॥ 

( সমীক্ষক )--যদ্দি খু সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে 

যে তিনি সমগ্র সংসাঁরকে পাপে নিদগ্র করেন এবং তিনি নির্দয় । কারণ কোন 

দুর্বৃন্তকে দয়। ও ক্ষমা করিলে সে হরধিকতর দুর্বত্তি হইয়। ক্হু ধর্দ্াত্মার ছুংখের 

কারণ হইবে। কিঞ্ছিন্নাত্র অপরাধও ক্ষমা করা হইলে সমস্ত জগণ্ড অপরাধে 

পরিপুর্ণ হইবে । পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় জ্যোতি বিস্তার করেন? কন্মপত্র 

কোথায় জম রাখা হয়? কেই বা তাহ! লিখে? যদি খু পয়গম্থর এবং সাক্ষী- 
দিগের উপর নিভর করিয়। খিচাঁর কাধ্য নির্বাহ করেন, তবে তিনি সর্ববহন্ধ ও 

সর্বশক্তিমান নহেন। যদ্দি তিনি হ্যায় বিচার করেন এবং কাহারও প্রতি 

অন্যায় ন। করেন, তাহ হইলে অবশ্য তিনি জীবের কম্মানুলারেই করিয়া থাকেন। 

এ কমন সকল পূর্ব এবং বর্তমান জম্মেরও হইতে পারে । তবে আবার ক্ষমা করা, 

অস্তঃকরণ অবরুদ্ধ করা, শিক্ষাদান না করা, শয়তান ছার! বিভ্রান্ত করা এবং 

ভাবী বিচারাধীন রাখা সব্ধতোভাবে ন্যায়বিকুদ্ধ ॥ ১৩৪ ॥ 
১৩৫ । সববশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর এই পুস্তক প্রেরণ করিঞ়াছেন | তিনি 

পাঁপ ক্ষম1 এবং অনুতাপ স্বীকার করেন । মং ৬ সি০ ২৪1 সৃত 3১ আত ২1৩ ॥ 
( সমীক্ষক )-_-আল্লাহের নামে নিব্বোধেরা এই পুস্তক মানিয়! লউক, এই 

উদ্দেশ্যে ইহা বল। হইয়াছে । এই পুস্তকে কিঞ্চিত সত্য আছে; অবশিষ্ট সমস্তই 
অসত্য। কিন্তু যেটুকু সত্য আছে, তাহাও অসতোর সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়] 
রহিয়াছে । এই নিমিত্ত কুরাণ, কুরাঁণের খু! এবং কুরাণ-বিশ্বী সিগণ পাপপ্রবর্তৃক, 

পাপকন্মা ও পাপবৃদ্ধিকারী। পাপ ক্ষমা করা ঘোরতর অধন্ম। পাপ ক্ষমা করা 

হইবে, এই ধারণা বশতঃ মুসলমানেরা পাপ ও উপদ্রব করিতে ভয় পায় না ॥১৩৫। 
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১৩৬। তিনি ছুই দিনে সপ্ত স্বর্গ নির্মাণ করিয়। প্রত্যেক স্বর্গে তছপযোগী 

আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। তাহার! সেম্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের চক্ষু, কর্ণ 
ও চন্দ তাহাদের কৃত কর্দের সাক্ষ্যদান করিবে । তাহার! তাহাদের চণ্মকে 
বলিবে, “তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে কেন ?” চণ্ম বলিবে, “কারণ 
আল্লাহ. আমাদের সকলকে ও সব বস্তুকে আহ্বান করিয়াছেন।” নিশ্চয় 
তিনি মৃতকে পুনজ্জীবিত করেন। মং৬া সি ২৪। সুণ৪১। আত ১২। ২০ 
২১। ৩৯॥ 

( সমীক্ষক )-_-বাহবা ! মুসলমানগণ! তোমর! যে খুদ্ধাকে সর্বশক্তিমান 

বলিয়া বিশ্বান কর, তিনি কি তুই দিনে সাত ন্বর্গ মাত্র নিম্মীণ করিতে 

সমর্থ হইলেন? যিনি সর্বশক্তিমান তিনি ত মুহূর্তমধ্যেই সব নিন্মীণ 

করিছহে পারেন! ভাল, ঈর্থবর চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বকৃকে জড় পদার্থ করিয়া 

নির্মাণ করিয়াছেন, তবে এ সকল কিরূপণে সাক্ষ্যদান করিবে? বদ্দি সাক্ষ্যই 
দিবে, তবে এ সকলকে জড়পদার্থ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর নিজে 

পর্ববাপর নিয্পমবিরুদ্ধ কাধ্য করেন কেন? আমারও বেশী অসত্য এই যে, 
চন্দ্র জীবদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে জীবের চন্মকে জিজ্ঞাসা করিল, 

“তুমি আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলে কেন?” চন্দ উত্তর করিল, “ঈশ্বর 

আমারঘ্বারা সাক্ষ্যদান করাইলেন; আমি কি করিব?” ভাল, ইহ! কি কখনও 

সম্ভব? যদ্দি কেহ বলে, পআমি বঙ্গণার পুত্রের সুখ দেখিয়াছি” তবে 
জিজ্ঞাস্য হইবে “পুত্র থাকিতে বন্ধ্যা কেন?” বন্ধ্যার পুত্র হওয়াই অসপ্তব। 
উক্ত বাক্াযও এইরূপ মিথা। নদি ঈশ্বর মৃতকে পুনজ্জীবিত করেন, তবে 

পুর্বেধ বধ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর স্বয়ং মরিতে পারেন কি? যদ্দি পারেন, 

তবে মরা দোষজনক মনে করার কারণ কি? প্রলয় রাত্রি পর্যন্ত জীবগণ 

কোন মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? খুদ্দা জীবগণের সব্বর বিচার ন। 
করিয়া, বিনা অপরাধে তাহাদ্দিগকে বিচারাধীন রাখিলেন কেন? এ 

সকল কার্য ঈশ্বরের ঈশ্বরদ্ধ খর্ব করে। ১৩৬ ॥ 

১৩৭। তাহার নিকট আকাশ এবং পৃথিবীর চাবি আছে। তিনি 
ইচ্ছানুসারে কাহারও জন্ত খাগ্তভাগার উন্মুক্ত করেন, কাহাকেও কষ্ট 
দেন) 'ভিনি যাহা চাহেন উৎপন্ন করেন, কাহাকেও পুত্র, কাহাকেও কন্যা, 
কাহাকে পুত্রকল্তা উভয়ই দান করেন এবং কাহাকেও বন্ধ করেন। 

এমন শন্তিশালী কেহই নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথোপকথন 
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করিবেন। কিন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে কিংবা যবনিকার * অন্তরাল হইতে 
জ্ঞানপ্রকাশ করেনঃ অথব। বার্তাবাহক ফেরিস্তা প্রেরণ করেন। মং ৬। 

সিৎ ২৫। স্থৃৎ ৪২। আত ১২। ৪৯। ৫০ ৫১॥ 

( সমীক্ষক )--বোধ হয় উীশ্বরের নিকট চাবির ভাগার পুর্ণ আছে; কেনন! 

তাহাকে নকল স্থানের তাল! খুলিতে হয়! ইহা বালকের কথা । খুদা কি 

পাপ পুণ্য বিচার না করিয়া ষাহাঁকে ইচ্ছা তাহাকে এ্রশ্বধ্যশালী, অথবা 
এশ্বরধ্য হইতে বঞ্চিত করেন? তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অন্যায়কারী। কুরাঁণ 
রচয়িতার চাতুর্য দেখুন! তদ্দারা স্ত্রীলোকেরাও বিমোহিত হইয়া জালে 

আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। বদ্দি সত্যই ঈশ্বর যাহ! ইচ্ছা তাহাই উতুপন্ন 

করেন, তাহ! হইলে তিনি কি দ্বিতীয় ঈর্বর স্ষ্তি করিতে পারেন? না 
পারিলে তাহার সর্ববশক্তিমত্ত। ব্যাহত হইল। ভাল, খুদা ত মনুষ্যদ্দিগের 

মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্রকন্ঠা দ্রান করেন, কিন্তু, মোরগ, মৎস্য 

ও শুকর প্রভৃতি যাহার বন্ছু শাবক জম্মে এ সকলের দ্রাতা কে? পুনশ্চ, 

গ্্রী-পুরুষের সমাগম ব্যতীত পুত্র-কম্ত1 দেওয়া হয় না কেন? কোন কোন 
নারীকে স্বেচ্ছায় বন্ধ্যা রাখিয়। ছুঃখ দেওয়া হয় কেন? বাহবা! খুদ্ধার 

কেমন তেজন্থিত দেখুন! তাহার সম্মুখে কেহই কথ বলিতে পারে না। 

কিন্তু তিনি পুর্বে বলিয়াছেন যে, যবনিকার অস্তরাল হইতে তাহার সহিত 

কথা বল! যায়, ফেরিস্তাগণ ও পয়গম্বর উহার সহিত কথা বলেন। তাহ! 

হইলে বোধ হয়, তাহার! যথেষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করেন। খুদ্ধা সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী 
হইলে যবনিকার অন্তরাল হইতে কথ! বল। কিংবা ডাকযোগে সংবাদ লওয়ার ন্যায় 

সংবাদ জানা ও লেখ! নিরর্থক । যিনি তাহা করেন তিনি খুদ্দাই নহেন, কিন্তু চতুর 
মনুষ্য বিশেষ । অতএব এই কুরাণ কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে ন। ॥ ১৩৭ ॥ 

পা রদ জিপ পদিপন্্সউি | পপ পি 

** এই আয়তের শষ্য “তফলীরহসৈনী্ তে লিখিত আছে যে? মহম্মদ সাহেব 

যখনিকাদ্বয়ের ভিতর হইতে খোদার শব্দ শুনিয়াছিলেন। এক খানি যৰনিকা 

জরীমুক্ত ও অপরখানি শ্বেতমুক্তাযুক্ত ছিল। ছুইটি যব্নিকাঁর মধ্যব্ন্তী স্থান 
অতিক্রম করিতে সন্তব ধৎ্সর লাগিত | ম্ুধীগণের বিবেচা এই যে, ইনি কি 

খুদা না কোন পর্দানশীন * মহিলা ? এ সকল লোক ঈশ্বরের কি ছুর্দশাই না 
করিয়াছে 1! কোথায় বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি সতাগ্রন্থপ্রতিপাদিত পবিজ্র পরমাত্মা, 

আসি কোথায় যধিকাঁর, অন্তরালে কথোপকথনকারী কোরাণের খুদা! বাস্তবিক, 
অশিক্ষিত আরববাঁসীরা কোথা হইতে সত্যোপদেশ পাইবে? 

৮৪ 
নী 
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১৩৮1 ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আগমন করিলেন-******** 
৮1 মং ৬। সিণ ২৫। সৎ ৪৩। আত ৬৩॥ 

( লমীক্ষক )--ঈশা খুদ্ার প্রেরিত হইলে খুদ্া ঈশার টির যার 
কুরাণ রচনা করিলেন কেন? নব্য বাইবেল ( নিউটেষ্টামেণ্ট )ও কুরাণবিরদ্ধ 
স্থতরাং এই ছুইটি পুস্তকের কোনটিই ঈশ্বরকৃত নহে ॥ ১৩৮ ॥ 

১৩৯। তাহাদিগকে ধুত করিয়া টানিতে টানিতে নরকে লইয়া যাও; 

তাহার! সে স্থানে থাকিবে । আমি চারুনয়না ও গৌরবর্ণা নারীদের সহিত 
তাহাদের বিবাহ দ্রিব। মং ৬। সিৎ ২৫। সৃৎ ৪81 আত ৪৭। ৫৪ ॥ 

( সমীক্ষক )--বাহবা ! ম্থায়বান্ খুদ। প্রাণীদিগকে ধূত করেন এবং টানিয়া 

আনেন! মুসলমানদের খুদ্ধাই যখন এইরূপ তখন সেই খুদ্দার উপাঁসকরূপে 

তাহারা যে অসহায় এবং ভুর্ববলদ্িগকে ধৃত কনিয়! টানিয় আনিবে তাহাতে 

আশ্চধ্য কি? আবার খুদা সাংসারিক লোকের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। 
কৃতরাং বুঝিতে হইবে যে, তিনি মুসলমানদের মধো ঘটকের কাধ্যও করিয়া 

থাকেন ॥ ১৩৯ ॥ 

১৪০। তোমর1 খন কাফিরদিগের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদের জীবন 
নিঃশেষ না হওয়া পরাস্ত তাহাদের গলায় আঘাত করিতে থাকিবে । তাহাদিগকে 

কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ করিবে । তোমাদের নগরী অপেক্ষা] অধিকতর শক্তিশালী 

যে সকল নগরীর অধিবাসিগণ তোমার্দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল আমি 

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি ; কেহই তাহাদিগকে সাহাধাদান করে নাই। 

ধান্মিকদিগকে বে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার স্বরূপ এই বে তন্মধ্যে গুদ্ধললিল! 

নগরী এবং দুপ্ধধার! বঠিতেছে, উচ্ার স্বাদ কখনও পরিবন্ভিত হয়না । সেস্থানে 

ম্চপায়ীদিগের আনন্দের জগ্/ মদিরার নদী এবং মধুনদী প্রবাহিত হইতেছে। 
প্রভু স্বর্গবাসীদের জন্য সকল প্রকার ফল দান করিয়াছেন । মং ৬। সিৎ ২৬। 
সূৎ ৪৭1 গা ৪। ১৩। ১৫ ॥ 

( সমীক্ষক )--এই নিমিত্ত এই কুরাণ, খুদা এবং মুসলমানগণ বিজ্রোহ- 
স্য্িকারী, সকলের হুঃখের কারণ, স্বার্থপর এবং নির্দয় । কুরাণে যেরূপ 
লিখিত আছে যদ্দি ভিল্লমতাবলন্বিগণও মুসলমানদের প্রতি তত্রপ আচরণ 

করেন তাহা! হইলে মুসলমানদের ব্যবহার তাহার পক্ষে যেরূপ কষ্টকর 
তাহাদের ব্যবহারও মুসলমানদের পক্ষে তত্রপ কষ্টকর হইবে কি না? যাহার! 

মহম্মদ সাহেবকে বিতাড়িত করিয়াছিল খুদা তাহাদিগকে বিনাশ করিয্জাছিলেন; 
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এইজগ্ তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী । ভাল, যেস্থানে বিশুদ্ধ জল, দুদ, মস্ত এবং 
মধুনদী মাছে, দেস্থান কি সংসার অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ? ছুগ্ধের নদীও 
কি সম্ভব? হুপ্ধ মল্ল সময়ের মধোই বিকৃত হহয়া যায়। এই নি মত্ত স্ুধীগণ 

কুরাণের মত খিশ্বান করেন না ॥ ১২০ ॥ 

১৪১। যখন আঘাতে পৃথিবী কম্পিত এ"ং পর্বত স্যু্চর্ণ চু হইয়া 

কাটপতঙ্গের ন্যায় উউতে থাকিবে তখন কাহারাই বা দ“ক্ষণ দিকে কাহারাই ব। 

বাম দিকে থাকিবে £."তাঙ্গারা সোনার তারে বোনা উপাধনপুক্ত পালক্কের 

উপর মুখোমুখী হইয়। অবস্থান করিবে । বালকগণ মগ্ভের পেয়ালা ল্ইয়। 

তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে । তাহাদের নিকট প্লাস, ঘটী এবং পেয়ালার 

নিশুদ্ধ মন্ত থাকিবে । তাঙ্াতে তাহাদের শিরঃপীডা ছইবে না এবং তাঁহার। বিরুদ্ধ 

কথ। বলিবেন।। তাহারা ইচ্ছামত ফল এবং পশুপন্গীর মাংস পাইবে। 

আবৃত মুক্তার ন্যায় স্থনয়না রমঞ্খগন এনং প্রশস্ত শয্যা তাহাদের জন্য থাকিবে। 

নিশ্চয় আমি নিশেষভাবে তাহাদিগকে স্যষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কুমারী 
করিয়াছি । তাহারা সৌভাগ্যবন্তী ও সমবয়সী ।...তোমরা ভগ্দারা উদর পুর্ণ 
করিবে । আমি পতনশীল নক্ষত্রসমূহের নামে শপথ করিতেছি । মং ৭। দি 

২৭। সুণ ৫১৬। আ০ 8.৫1৬1৮1৯। ১৫--২৪ 1 ৩৫-৩৭1৫৩।৭৫ ॥ 

( সমীক্ষক )--এখন কুরাণরচয়িতার লীলা খেলা দেখুন । পৃথিবী ত ঘূর্ণায়মান 
রহিয়াছে এবং তখনও থাকিবে । এতদ্দ্ার৷ প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণরচস্ুতা 

পৃথিবীকে স্থির বলিয়াই জানিতেন। আচ্ছা; পর্ববতগুলিকেও পক্ষীর ম্যায় উড়াইয়। 

দেওয়া হইবে? কীট পতঙ্গে পরিণত হইলেও তাহার। সুন্মনশরীরধারী থাকিবে ; 

তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জন্ম হইবেনা কেন ? বাহবা! খুদা! শরীরধারী না 
হইলে তাহার দক্ষিণ এবং বামপার্থে দণ্ডায়মান হওয়া কিরূপে সম্ভব ? যদি সেম্থানে 

সোনার তারে বোনা পাঁলগ্ক থাকে তাহ! হইলে সেখানে নুত্রধর এবং ন্বর্ণকারও 

আছে! বোধ হয় ছারপোকাও দংশন করে এবং রাত্রিকালে স্বর্গবাসীদের 

নিদ্রারও ব্যাঘাত করে! স্বর্গবীসীরা কি উপাধানে হেলান দিয়া নিশ্চেষ্উভাবে 

কাল যাপন করে না কোন কার্ধ্যে নিযুক্ত আছে ? কেবল বসিয়। থাকিলে অন্ন 

পরিপাক ন! হওয়ায় তাহার! বোধ হয় রোগাক্রান্ত হইয়। মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যদি 

সেস্থানে কাধ্য করিতে হয়, তাহা হইলে বোধহয় তাহাদিগকে সেখানের শ্রমজীবীর 
যায় পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে হয়! তাহা হইলে পৃধিবীর 
তুলনায় স্বর্গের বিশেষত্ব কি? অবশ্য কিছুই নাই। যদি এসকল বালক চিরকাল 
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স্বর্গে বাস করে তাহ! হইলে তাহাদের মাতাপিতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি 
সেস্থানে থাকে । তাহা হইলে সেম্থানে বৃহৎ নগরের হ্যায় জনসমাগম 

আছে, ম্বৃতরাং মলমৃত্রারদি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায় অনেকে 

রোগাক্রাত্তও হইয়। থাকে । পুনশ্চ, সেস্থলে লোকেরা ফল ভক্ষণ করে, 
গ্লাসে জল এবং পেয়ালায় মন্ধপান করে, তাহাতে কাহারও শিরঃ 

পীড়া হয় না বা কেহই বিরুদ্ধ কথ। বলে না। ফল এবং পশু-পক্ষীর মাংসও 

যথে্ই পরিমাণে ভক্ষণ করায় সেম্থানে নানা ছুঃখ। অস্থিসমূহ ইতস্ততঃ 
বিকীর্ণ থাকে; তহ্াতীত সেম্থানে কলাইদ্ের দ্বোকানও হয় ত চলে। বাহবা, 

কি চমতকার হ্বর্গ, ইহার আর কত প্রশংসা করা যাইবে? এইন্বর্গ ত 

আরবদেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে হইতেছে । আর ন্বর্গবাসীর! মাংস- 
ভক্ষণ ও. মন্তপান করিয়। উন্মন্ত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য সুন্দরী 

স্ত্রীলোক এবং বালকদেরও প্রয়োঞ্জন হয়, নতুবা! মাতালদেের মন্তিক্ষের উত্তাপ 

এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িবে। সে 
স্থানে বু স্ত্রী-পুরুষের শয়ন-উপবেশনের জনা বহু সংখ্যক প্রশস্ত শধ্যারও 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর স্বর্গে কুমারদিগকে উৎপন্ন করেন, 
তাহা হইলে কুমারীঘিগকেও নিশ্চয় উৎপন্ন করেন। ভাল, ধুর্দা লিখিয়াছেন 
যে, যাহারা পৃথিবী হইতে আশা লইয়! স্বর্গে যাইবে, কুমারীন্গের সহিত 
তাহাদের বিবাহ হইবে, কিন্তু, চিরস্বর্গবাপী কুমারদের কাহাদ্দের সহিত বিবাহ 

হইবে, তাহা লিখিত হয় নাই। তবে কি তাহারা কুমারীদিগের ন্যায় 

স্বর্গভোগাঁভিলাধীদের হস্তে সসপিত হইবে 1? এ বিষয়েও কোন ব্যবস্থা লিখিত 
হয় নাই! ঈশ্বর এত গুরুতর ভ্রমে পতিত হইলেন কেন? জাবার, সমবয়সী 

সৌভাগ্যবতী স্্রীলোকদের পতি লাভ করিয়! স্বর্গে বাঁস করার ব্যবস্থাও যুক্তি- 
সঙ্গত হয় নাই। কারণ, স্ত্রী অপেক্ষা পতির বয়স দ্বি্ণ কিংবা আড়াই গুণ 
হওয়! উচিত! এই ত মৃপলমানদের হ্বর্গের বিবরণ! নরকবাসীদের দম্পর্কে 

লিখিত আছে ধে, তাহারা “থো হড়” ( একজাতীয় কণ্টকবৃক্ষ ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ 
করিয়া উদর পুর্ণ করিবে। তাহ! হইলে নরকে কণ্টকরুক্গত আছে এবং 

উহার কণ্টক জীবদিগকে বিদ্ধও করে। নরক্বাসিদ্দিগকে উষ্ণ জল পান 

করিতে হয়, এ সকলও হুঃখজনক | লচরাচর মিথ্যাবার্দীরাই শপথ করিয়া থাকে, 
লত্যবাদীর। কখনও শপথ করে না। যদি ধুদাও শপথ করেন, তাহা হইলে 

তিনিও মিথ্যাবাদী হইতে পৃথক নহেন ॥ ১৪১॥ 
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১৪২। নিশ্চয়, যে সকল লোক আল্লাহর পথে বুদ্ধ করে, তাহারাই 
তাহার প্রিয়পাত্র 1 মং ৭। সি ২৮1 পু ৬১1 আণ ৪॥ 

( সমীক্ষক )--বাহব1! যথার্থই বটে, যে খুদা! এইরূপ উপদেশ দ্বারা 
হতভাগ্য আরববাসীপিগকে সকলের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত ও শক্রভাবাপন্ন 
করিয়া হুঃখে নিপতিত করিয়াছেন এবং যে ঈশ্বর সাম্প্রদারিক ধর্মের পতাকা 
উর্ধে উত্তোলন করিয়। যুদ্ধবিস্তার করিয়াছেন, তাহাকে কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য 
ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না । যিনি মানবজাতির মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি 
করেন, তিনি সকলের দুঃখের কারণ ॥ ১৪২ ॥ 

১৪৩। হেনবী! খু যাহা তোমার জন্য হালাল” ( বৈধ ) করিয়াছেন, 
তুমি তোমার পত্রীদ্ের প্রলন্নভার জন্য তাহা “হারাম” (নিষিদ্ধ) করিতেছ 
কেন? আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু ।*****পয়গন্বর তোমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিলে, তাহার প্রভু তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের অপেক্ষা মহীয়সী, 
মুললমানধশ্ম বিশ্বাসিনী, সেবাপরায়ণা, অনুতপ্ত, রোজাপালনকারিণী, ভক্তিমতী, 
পুরুষম্পশ্যা অথব। অপুরুষম্পশ্য স্ত্রী প্রদান করিবেন। মং৭। সি ২৮। 
০ ৩৬। আন ১। ৫॥ 

( সমীক্ষক )--এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে মহম্মদ সাহেবর 
অন্তঃপুরের এবং বাহিরের ব্যবস্থাকারা ভূত্যন্থরূপ মনে হইবে। প্রথম আয্মত 
সম্বন্ধে দুইটি আখায়িকা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মহম্মদ সাহেবের মধুর 
সরব অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তীহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর গৃহে সরবশু 

পান করিতে বিলম্ব হওয়ায় অপর স্ত্রীদের পক্ষে তীহ। অসহা হইল । তাহাদের 
বাকা শ্রবণ করিবার পর মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও 

মধুর সরব পান করিবেন না। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা এই যে, তীহার কয়েক 
স্রীর মধ্য একদিন এস স্ত্রীর পাল! ছিল। রাত্রিকালে মহম্মদ সাহেব তাহার 

নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। 

মহম্মদ ন।হেব একজন দ্বীনীকে ডাকিয়া পবিজ্র করিলেন! এই সংবাদ শুনিয়া 

তাহার সেই স্ত্রী হুঃখিতা হইলেন। তাহাতে মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন 

যে, তিনি আর কখনও তেমন কাধ্য করিবেন না এবং সে বিষয় কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিতে তাহার স্ত্রীকে নিষেধ করিলেন তাহার স্ত্রী স্ত্ীক্ৃত 
হইলেন বাট, কিন্তু পরে তাহ অন্ত স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করিয়! মেন। 

এ উপলক্ষে খুদা এই আয়তের অবতারণ করেন*--“আমি যে বস্ত তোমার 
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জন্য বৈধ করিয়াছি, তুমি তাহা অবৈধ করিতেছ কেন 1” ছুধীগণ বিচার করুন, 
খুদা কি কোথায়ও কাহার পারিবারিক ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন? এসকল 
ঘটনার মধ্যে মহম্মদ সাহেবের আচরণ জান) যাইতেছে । বাহার অনেক স্ত্রী, 
তিনি কিরপে ভগবস্তুন্ত অথবা পয়গম্বর হইতে পারেন? যিনি পক্ষপাত 

পূর্বক এক স্ত্রীর অসম্মান এবং অপর স্ত্রীর সম্মান করেন, তিনি পক্ষপাতী 

এবং অধার্টিক নেন কেন? যিনি বু পত়ীতেও সন্তষ্ট না হইয়। 
দ্রাসীর প্রতি আসক্ত হন, তাহার লজ্জা, ভয় এনং ধশ্ম কোথায়? কেহ 
বলিয়াছেন £-- 

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ॥ 

কামাতুর বাক্তির পাপান্ুষ্টানে ভয় অথব1! লজ্ঞ। থাকে না। মুললমানদের 

খুর্দা যেন পয়গম্বর সাঞ্চেব এশং তাহার পত়ীদের মধো ন্বাদ মীমাংসার জঙ্ 

মধ্যস্থ হুইয়! পড়িয়াছেন ! এখন স্থৃধীগণ চিন্তা করিয়। দেখুন যে, এই কুরাণ কি 
উশ্বরকৃত, কিংবা কোন নিদ্বান্, কিংবা কোন অজ্ঞান ও স্থার্থপরের রচিত। 

দ্বিতীয় আয়ত হইতে স্পহ্টরূপে জানা! যাইতেছে বে, মহম্মদ সাহেবের কোন 
পরী তাহার প্রতি অসন্থষ্ট হইলে খু তীহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই আয়তের 
অবতারণ করেন ;--'তুমি যদ গোলযোগ কর, আর মহন্মদ সাহেব তোমাকে 

পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তীহার খুদা ভীহাকে তোমা অপেক্ষা উতকৃ। 

অপুরুষম্পশ্যা! পত্বীদান করিবেন” বাহার কিঞ্চিত বুদ্ধি আছে, তিনি অবশ্য 

বুঝিতে পারেন যে, ইহা ঈশ্বরের না] স্বার্থপর মনুষ্টের কাধ্য। এতদ্ারা 
প্রমাণিত হইতেছে যে, খু্দা কিছুই বলিতেন না; কিন্তু মহল্মদ সাহেব নিজ 
উদ্বোশ্য সিদ্ধির জঙ্কু, দেশ-কাল বুবিয়! খুদ।র পক্ষ হইতে পমস্ত বলিয়া দিতেন । 

ধাহারা বলেন যে ইহা ঈশ্বরের কার্য, তাহাদিগকে আমরা কেন) যে কোন 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিবেন ঘে, খুপ্া যেন নাপিত সাজিয়! মহম্মদ সাহেবের 

বিবাহের জন্ত ঘটকালি করিয়া বেড়াইতেন ॥ ১৪৩ ॥ 

১৪৪। হে নবী! কাফিরদের সহিত সংগ্রাম কর এবং গুপ্ত শত্রুদের 

প্রতি কঠোর ব্যবহার কর। মং৭।নিণ ২৮। স্থ*০ ৬৬।আণ৯॥ 
€ সমীক্ষক )- মুসল্মানদের খুদার কাচ দেখুন! তিনি ভিন্নমভাবলম্বীদের 

সহিত বিবাদ করিবার জন্য পয়গন্থরকে এবং মুসলমানদিগকে উত্তেজিত 
করিতেছেন। এই নিমিত্ত মুসলমানগণ সর্বদা! কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকে। 
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পরমাত্মা তাহাদের প্রতি কৃপা করুন যেন তাহার! উপজ্্রব পরিত্যাগ করিয়! 

সকলের সহিত মিত্রব ব্যবহার করে ॥ ১৪৪ ॥ 
১৪৫। সে দিন আকাশ বিদীর্ণ ও শিখিল হইবে ৷ ম্থর্গীয় দুতগণ 

একপার্থে অবস্থান করিবেন ৷ সে দিন আট জন দূত প্রভুর সিংহাসন 
উত্তোলন করিবেন; তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে এবং কোন গুপ্ত বিষয় 

গোপন থাকিবে না। যাহার দক্ষিণ হস্তে কর্ণপত্র দেওয়া হইবে, সে 

বলিবে, “আমার কন্মপত্র পাঠ কর)” কিন্তু যাহার বাম হস্তে কর্ম্পত্র 

দেওয়া হইবে, সে বলিবে, “হায়! হায়! আমাকে এই কর্মপত্র না 

দিলেই ভাল হইত! মং৭। সিৎ ২৯। সৎ ৬৯। আত ১৬।১৭।১৮।১৯ ২৫॥ 

( সমীক্ষক )-বাহবা! ফিলজফি! কি ন্যায় শাস্ত্র! ভাল, আকাশ 

কি কখনও বিদ্রীর্ণ হইতে পারে আকাশ কি বন্ধতুল্য বে বিদীর্ণ হইবে ? 
যদি উদ্ধীলোককে আকাশ বল! হইয়া থাকে, তবে তাহ] বিজ্ঞানবিরুদ্ধ | 

কুরাণের খুদ। সে শরীরধারী, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ 

রহিল না | কারণ, স্ংহাসান উপবেশন করা এবং ন্সাট জন বাহকত্বার! 
সিংহাসন উত্থাপন করান মুন্তিমানেরই কার্যা। সম্মুখে এবং পশ্চাতে যাতায়াত 
করাও মুক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব। খুদ মৃর্ধিমান্ হইলে একদেশী ; আবার 
একদেশী হইলে তিনি সর্ববন্ত্, সর্ববব্যাপক ও সর্বশক্তিমান নহেন এবং জীনদিগ্র 

সব কম্মও কখনও জানিতে পারেন না। পুণাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে কম্ঠুপত্র 

দেওয়া, তাহ পা করান এবং তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ কর; পাপাস্থা্দিগকে 

বামহস্তে কম্মপত্র দেওয়া, তাহার্দিগকে নরকে প্রেরণ কর! এবং কর্মপত্র পাঠ 

করিয়া শ্যায়বিচার করা নিতান্ত আশ্চধ্যের বিষয়! ভাল, ইহ] কি সর্ববঙ্ছের 

কাধ্য হইতে পারে ? কখনও নহে । এ পকল শিশুর ক্রীড়া মাত্র ॥ ১৪৫ ॥ 

১৪৬। সেদিন ফেরিস্তাগণ ও আত্মাসমুহ তাহার দিকে উত্তরণ করিবে। সে 

দিনের পরিমাণ পঞ্ণাশ সহত্ বশসর। যখন (জীব্গণ ) কবর হইতে নির্গত 

হইয়া দৌড়াইতে থাকিবে, তখন মনে হইবে যেন তাহার কোন মু্তি অভিমুখে 
ধাবিত হইতেছে । মং৭। সি ২৯। স্ব» ৭০। আত 81৪২ 

(সমীক্ষক )--দিন পঞ্চাশ সহজ বসরের হইলে রাত্রিও পঞ্চাশ সহজ 
বসরের হইবে না কেন? এত দীর্ঘ রাত্রি না হইলে এত দীর্ঘ দিন কৃখনও 
হইতে পারে না। এই পঞ্চাশ সহমত বসর ধরিয়া খুদ্া, ফেরিস্তাগণ এবং 

কর্ম্মপত্রধারী জীবগণ কি বসিয়া, ধীড়াইয়। অথবা অন্ট কোনরূপে জাগিয়া 
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থাকিবে? তাহা হইলে সকলে রোগাক্রান্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া! যাইবে। 
জীবগণ কি কবর হুইতে নির্গত হইয়। ঈশ্বরের আদালতের দিকে ধাবমান হইবে ? 

কবরের মধ্যে অবস্থান কালে তাহারা কিরপে সমন প্রাপ্ত হয়? হূর্ভাগ। 

পাপাত্মা ও পুণ্যাত্বা্িগকে এতকাল কবরের মধ্যে বিচারাধীন বন্দী করিয়। 
রাখা হইল কেন? আজকাল বোধ হয় খুদার আদালত বন্ধ আছে এবং খুদার 

সহিত ফেরিস্তাগণও নিক্বম্না রহিয়াছেন! নতুবা তাহারা কি করিতেছেন ? 

হয়ত ত্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট আছেন; নতুবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, 
ঘুমাইতেছেন, নাচ-তামাস৷ দেখিয়া বিলাস-বিশ্রাম সম্ভোগ করিতেছেন! 
এমন অঙ্ঞানান্ধকার আর কে!ন রাজ্যে নাই! বন্য মনুষ্য ভিন্ন কে আর 

এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে ? ১৪৬ ॥ 

১৪৭। নিশ্চয়, তিনি তোমাদিগকে নানারূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা! 

কি দেখ নাই, ঈশ্বর কিরূপে উপধু্পরি সপ্ত আকাশ স্ট্টি করিয়া তন্মধ্যে 
চন্দ্রকে আলোকদাতা এবং স্খ্যকে প্রদীপ করিয়াছেন? মংণ৭। সিৎ ২৯। 

স্ব ৭১। আৎ ১৪।১৫১৬॥ 

( সমীক্ষক )- ঈশ্বর জীবদিগকে সুষি করিয়া থাকিলে তাহারা কখনও অমর ও 

নিত্য হইতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং সৃষ্ট জীব 

কিরূপে অনস্তকাল স্বর্গে বান করিবে? আকাশ নিরাকার এবং বিভু; 
নুতরাং আকাশকে কিরূপে উপধুর্ণপরি নির্মাণ করা হইল ? অন্ত কোন পদার্থেরও 

আকাশ নাম রাখা বৃথ। এক আকাশের উপর অন্য আকাশ উপযু্টপরি 
নিশ্মিত হইয়া থাকিলে আকাশছয়ের মধাস্থলে চন্দ্র হূর্ধ্য থাকিতে পারে না। 
কারণ চন্দ্র স্র্ধ্য মধ্যস্থলে রাখিলে উপরের একাংশ ও নিঙ্দের একাংশ আলোকিত 

হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয় আকাশ হইতে আরম্ত করিয়। সর্বত্র অন্ধকার থাকিবে। 

কিন্তু এইরূপ দেখ যায় না; সুতরাং ইহ! সর্ববতোভাবে মিথ্যা ॥ ১৪৭ ॥ 
১৪৮। এ সকল মস্জিদ্ আল্লাহের জন্য ; অতএন আল্লাহের সহিত অপর 

কাহাকেও আহ্বান করিও না। মং ৭| সিৎ ২৯। সু ৭২। আত ১৮॥ 

( সমীক্ষক )--এই উপদেশ সভ্য হইলে মুনলমানগণ প্লাইলাহ ইলিল্লাঃ 
মহপ্মদর্রস্ুলল্লাঃ”_-এই কল্াায় খুদার সহযোগীরূপে মহম্মদ সাহেবকে আহবান 
করে কেন ? ইহা কুরাণবিরুদ্ধ | যদি বল] হয় যে তাহা নহে তবে কুরাণের 
বাকা মিথ্য। প্রতিপন্ন করা হয়। যদি মস্জিদ খুপার গৃহ হয়। তবে মুসলমানেরাও 
মহা পৌত্তলিক । কারণ যদি ক্ষুদ্র মু্িকে ঈশ্বরের শৃ বলিয়া বিশ্বাস করায় 
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পৌরাণিক ও ক তক পৌন্তুলিক বলা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদ্িগকেও 
পৌত্তলিক বলা হইবে না কেন? ১৪৮ ॥ 

১৪৯। সুর্য ও চন্দ্র একত্র করা হইবে। মং৭। সি ২৯। * ৭৫। 

আৎ ৯॥ 

( সমীক্ষক )-_ভাল, চন্দ্র ও সূর্ধ্য কি কখনও একত্র হইতে পারে? 
দেখুন! ইহা কিরূপ নির্বেবোধের কথা । চন্দ্র ও সূধ্য একত্র করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল? অন্যান্ত লোকসমূহ একত্র না করার পক্ষে যুক্তি কি? 
ঈশ্বর কি এমন এমন অপম্তব কথা বলিতে পারেন? এ সকল বিদ্বানের কথা 
নহে, কিন্তু মূর্থের কথা ॥ ১৪৯ ॥ 

১৫০। চিরম্ব্গবাসী বালকগণ তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। 

সেই বালকদিগকে দেখিলে তোমার মনে হইবে যেন মুক্তাবলী বিকীর্ণ 
রহিয়াছে । তাহাদিগকে রজত কন্কনত্বার৷ ভূষিত করা হইবে এবং তাহাদের 
প্রভূ তাহাদিগকে পবিত্র মর্দিরাপান করাইবেন। মং৭। সি ২৯ । সুৎ ৭৬। 

আন ১৯।২১॥ 

( সমীক্ষক )--কেন মহাশয়! সে স্থানে মুক্তাবর্ণ বালকর্দিগকে রাখি- 

বার প্রয়োজন কি? যুবকেরা বা স্ত্রীলোকের কি তাহাদিগকে তৃপ্ত 
করিতে পারে না? ছষ্টপ্রকৃতি লোকেরা যে বালকদের সহিত অস্বাভাবিক 

পাঁপকণ্রে লিপ্ত হয়, তাহার মুলে কুরাণের এই বচন থাক। কি আশ্চধ্যের 
বিষয়? স্বর্গে প্রভু ও সেবকভাব, প্রভুর স্থখ ও সেবকের শ্রমক্রলেশ 
এই পক্ষপাত কেন? আবার খুদাই বদি তাহাদিগকে মগ্যপান করান, 
তবে তিনিও তাহাদের সেবকতুল্য ! তাহা হইলে খুদার মহত্ব কি রহিল? 
স্বর্গে স্্রীপুরুষ সংসর্গ, গভ্স্থিতি এবং সম্তানোতুপত্তি হয় কিনা? না হইলে 
ইন্দ্রিয় হ্ুখ সম্ভোগ বৃথা হইবে এবং হইলে এ সকল জীব কোথা হইতে আসে ? 

খুদার সেবা ব্যতীত তাহীর। স্বর্গে কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? যদ্দি জন্মে 
তাহা হইলে ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত৪ তাহার অনায়াসে ন্ব্গলাভ 

করে। নুত্তরাং তাহাদের মধ্যে কেহ কেছু' ধন্মবিশ্বাস বলে এবং কেহ কেহ 
তত্ব্যতীতও ব্ব্গনুখ লাভ করে। ইহ! অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইবে? ১৫৯। 

১৫১। কন্মামুসারে ফল দেওয়। হইবে । পানপাত্র পুর্ণ আছে।, সেই 

দিন ম্ব্গীয় দূতগণ এবং “রূহ” শ্রেণীবদ্ধভাঁবে দণ্ডায়মান থাকিবে । মং৭। 

মিৎ ৩০ । সৎ ৭৮। আ০ ২৬। ৩৪1 ৩৮ ॥ 

৮৫ 
পক 



৬৬৬ সত্যার্থ প্রকাশঃ 

( সমীক্ষক )-_কর্মান্সারে ফল দেওয়া হইলে হুর, ফেবরিস্তা ও মুক্তার 

হ্যায় শ্ুন্দর বালকগণ কোন কর্মফলে চির-স্বর্গবামী হইয়াছে ? তাহারা 

পাত্রপূর্ণ মগ্তপান করিয়া মাদকতা! বশঃত কলহ বিবাদে লিপ্ত হইবে না কেন ? 
এস্থলে রহ একজন ফেরিস্তা। তিনি ফেরিস্তাদিগের মধ্যে সর্ববপ্রধান। 

খুদর1 কি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রূহ এবং অন্যান্য ফেরিস্তাদিগের দ্বার! 
সৈশ্ঠব্যুছ রচনা করিয়া তদ্বারা জীবদিগকে ঘগুদান করিবেন? তখন খুদ। 
কি দণগ্ায়মান না উপবিষ্ট থাকিবেন ? যদি কয়ামতের পুর্বে খুদ তাহার 
সমস্ত সেনা একত্র করিয়া শয়তানকে ধৃত করেন, তবে তাহার রাজ্য 
নিক হইতে পারে। ইহারই নাম ঈশ্বরত্ব ॥ ১৫১ ॥ 

১৫২। তখন সূর্যকে ভাজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া৷ হইবে এবং নক্ষত্র 
সমূহ মলিন ও পব্ধতসমূহ বিচলিত হইবে । তখন আকাশের চম্ম খুলিয়া 
ফেলা হইবে । মং৭। সি ৩০ | সূ ৮১। আত টা২।৩1১১। 

( সমীক্ষক )--গোলাকার সুষ্যমগ্ডলকে ভাজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া 

হইবে বল! মুঢ়তাসুচক । নক্ষত্রসমূহ কিরূপে মলিন হইবে ? জড় পর্বত 

কিরূপে বিচলিত হইবে ? আকাশকে কি পশুতুল্য মনে কর হইয়াছে যে 
উহার চর্ম খুলিয়া ফেল! হইবে? এ সকল উক্তি নিতান্ত নির্ববদ্ধিতা ও 

বন্যভাবের পরিচায়ক ॥ ১৫১ ॥ 

১৫৩। তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্রসমূহ দ্থলিত হইবে, সমুদ্র 
ছিন্ন হইবে এবং কবরগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা হইবে। 
মংণ৭সিৎ৩০।স্০৮২। আ০ ১।২৩৪॥ 

( সমীক্ষক )- বাহবা! কুরাণ-ব্রচয়িতার কি ফিলজফি ! আকাশ কি করিয়া 

বিদীর্ণ হইবে? নক্ষত্র-সমূহ কিরূপে গ্মলিত হইবে? সমুক্র কি কাষ্ঠযে 
ছিন্ন হইবে? কবরগুলি কি মৃত যে পুনজ্জাবিত করিতে পারিবে ? 

এ সকল বালকের কথ? ॥ ১৫৩ ॥ | 
১৫৪। হুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ। দেই মহান্ কুরাণ 

স্বর্গীয় লৌহ পেটিকায় সুরক্ষিত আছে। মং৭। সি*৩০। স্ুৎ ৮৫। 
আ* ১২১২২ মর 

(সমীক্ষক )--কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল কিংবা খগোল কিছুই পাঠ করেন 
নাই, নতুবা তিনি আকাশকে ছুর্গ-প্রালাদবিশিষ্ট বণন করিবেন কেন? যদি 

“মেষাদি রাশিকে হুর্গপ্রাসাদ বল! হইয়। থাকে, তবে নক্ষত্র-সমূহকেও হুর্গ-প্রালাদ 
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বল! হইবে না! কেন? বাস্তবিক, এ সকল দুর্গ-প্রাসাদ নহে, কিন্তু নক্ষত্র লোক। 
কুরাণ কি খুধার নিকট আছে? বদি কুরাণ খুদ্বার রচিত হর, তাহা হইলে 
খুদাও যুক্তি ও বিচ্্তান বিরুদ্ধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥ 

১৫৫। নিশ্চয তাহার! প্রতারণা করে ; কারণ তাহার! প্রতারক । আমিও 

প্রতারণ৷ করি, কারণ আমি প্রতারক । মং ৭। সি* ৩০ । সৎ ৮৬1 আঁ ২৫1২৬। 

( সমীক্ষক )- প্রতারণা কর! প্রতারকের কাধ্য। খুদ্াও কি প্রতারক ? 
চুরির প্রতিশোধ কি চুরি এনং মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিধ্/? কোন ভদ্রলোকের 
গৃহে চোর চুরি করিলে সেই ভদ্রলৌককেও কি চোরের গৃহে চুরি করিতে হুইবে ? 
ধন) কুরাঁণ রচয়িতা ! ১১৫ ॥ 

১৫৬। যখন তোমার প্রভু এবং স্বর্গীয় দৃতগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন 
করিবেন, তধন সে স্থানে নরকও মানীত হইবে। মং৭। লিৎ ৩০1" সৃৎ ৮৯। 
আত ২২ ২৩॥ 

(সমীক্ষক )--বলুন দেখি! মুসলমানদের ঈশ্বর কি পুলিস কর্মচারী 
অথব। সৈনাধাক্ষের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দলবল লইয়া যাতায়াত করেন নরক 
কি কলসীর তুল্য যে উহ। যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাওয়া যাইবে ? নরক এত 

ক্ষুদ্র হইলে তন্মধ্যে অনংখ্য বন্দীর মমাবেশ কিরূপে হইবে ? ১৫৬ ॥ 

১৫৭। খুদাঁর পয়গন্থর তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, থ্খুদার এই উদ্বীকে 
রক্ষ। করিও এবং ইহাকে জলপান করাই” । কিন্তু পরে তাহারা মিথ্যা এবং 

প্রতারণ। মনে করিয়! সেই উদ্রীর পদচ্ছেদ করিল। তজ্জম্ তাহাছের প্রভু তাহাদের 
মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলেন । মং ৭। সি ৩০। নৃৎ ৯১। আত ১৩1১৪॥ 

( সমীক্ষক )-_খুদাও কি উদ্ভীর উপর আরোহণ করিয়া চল ফিরা করিয়। 
থাকেন? তাহা না হইলে উদ্রী রাখিবার প্রয়োজন কি? খুদা তাহার নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়। কয়ামতের পুর্বেব তাহাদের উপর মহামারী প্রেরণ করিলেন কেন 1 
তাহ। হইলে, নিশ্চয় তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়। হইয়াছে । শ্বুতরাং শেষ বিচারের 

দিন, পুনরায় তাহাদের বিচার হওয়া, নিশ্চয় মিথ্া। উদ্রীর বৃত্তান্ত হইতে 
অনুমান হয় যে, আরবদেশে উট্টর ব্যতীত অপর কোন ভারবাহী জন্তু কম। 

অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন আরববাসীই কুরাণের রচয়িতা ॥ ১৫৭ ॥ 

১৫৮। যর্দি সে বিরত না হয়, তহে নিশ্চয়, আমরা তাহাদের পাপী ও 
মিথ্যাবাদী মন্তকের সম্মুখভাগের কেশাকর্ষণ করিব। আমরা নরকের দৃউদিগকে 
ডাকিব। মং প। সি ৩*। সু ৯৬। আ* ১৫1১৬ ১১1 



ভি সত্যার্থপ্রকাশ: 

( সমীক্ষক )---ছে চড়াইয়া টানিয়া আন নীচ চাঁপরাসীর কার্য; তাহা 
হইতেও খুদ্বা অব্যাহতি পাইলেন দা! ভাল, মস্তক কি কখনও মিথ্যাবাদী ও 

অপরাধী হইতে পারে ? যিনি দ্রেলখানার দ।রোগার ন্যায় ফেরিস্তাদিগকে ডাকিয়া 
পাঠান, তিনি কি কখনও জীব না হইয়1 খু হইতে পারেন ? ১৫৮ ॥ 

১৫৯। নিশ্চয়, আমি কদরের রাত্রিতে কুরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। কর্ধর 

রাত্রি কি, তাহ! ভোমর। কিরূপে জানিবে? সেই রাত্রিতে ফেরিস্তাগণ যাবতীয় 

কার্ষের জন্য তাহাদের আদেশ লইয়া অবশ্ুরণ করেন। মং৭। সিৎ ৩০। 
সত ৯৭। আত ১২1৪॥ 

( সমীক্ষক )--যদি একই রাত্রিতে কুরাণের অবতরণ হইয়। থাকে, তাহ! 

হইলে অমুক আয়তের উক্ত সময়ে শনৈঃ শনৈঃ অবতরণ কিরূপে সত্য হইতে 
পারে? রাত্রির অন্ধকার হওয়া! সন্বন্থা কি সন্দেহ আছে % পুর্বেধ আমর! 

লিখিয়া আমিয়াছি যে, আকাশের উপর নীচ কিছু নাই। কিন্ত এস্বলে 
লিখিত আছে যে, গীয় দুতগণ এবং পবিঞাত্া খুদার আদেশে সংসারের বাবস্থা 

করিবার জন্থ আগমন করেন, হ্বতরাং স্পষ্ট ভানা শেল ঘে, খুদ। হন্বষাৰত একদেশী। 

এ পরাস্ত মামরা কুরাণে খুদা, ফেরিস্টাগণ এবং পয়গন্ধর সন্থঙ্দে আলোচনা 

দেখিয়াছি ; কিন্তু এখন চতুর্থ এক “পনিত্রাজ্মাণর আবির্ভাব হইল ! জানিনা 
এই চতুর্থ “পবিত্রাঙ্থা” কি। অবশ্য শ্রীষ্টান মতে পিস, পুত্র ও “পবিত্রাত্থা” 
শাছেন। খুষ্টানদের এই তিন গানিতে হিয়। চতুর্থ আর একটি পৃদ্ধি পাইয়াছে। 

যদি খুসলমানগণ বলেন মেঃ তাহারা এই তিনটিকে খুদা মানেন না, তবে 

তাহাই হউক, কিন্তু “পবিত্রান্মা” পৃথক হওয়ায় খুধা, ফেবিপ্তাগণ এবং 
পয়গন্ধরকে পবিত্রাত্মা বলা যাইবে কিনা? অর্দি তাহারা পবিতাক্সা হন, তাহা 

হইলে ন্যন্তি বিশেবকে “পবিরাগ্থাত নল হহবে কেন? পুন*০ খুন অশ্বাদি 

পণ্ড, দ্রিন রাজি এসং কুরাণ প্রভৃতির শপথ করেন। শপথ কা সৎলোকের 

কাধা নহে । 

কুরাণনিনয়ক মালোচনা সুধীগণের নিট উপস্থিত করা হইল। এখন 

এই পুস্তক কিরূপ, তাহ! তাহারা বিচার করুন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাস! 

করিলে বলি যে, এই পুন্তক ঈশ্শবরকৃত ত নঠেই, কোন বিদ্বানের রচিত জ্ঞানের 

পুস্তক নতে ৷ এই পুস্তকের বহু দোষের মধ্যে গল্প কয়েকটি মাত্র প্রকাশ 

করা হইল । উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন প্রতারিত ভইয়া জীবন নষ্ট না করে। 

এই পুন্থকে যে কয়েকটি সত্য আছে, এ সকল বেদ ও অন্যান্য বৈভ্ঞানিক গ্রন্থের 
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অনুকূল বলিয়া! আমার পক্ষে যেমন স্বীকার্ধা, মেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ 

চুরাগ্রহ ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান এনং বুদ্ধিমান্দিগের পক্ষেও ন্বীককাধ্য। 

অনশিষ$ষ সমস্ত অবিষ্তা ও ভ্রমজাল ব্যতীত কিছুই নহে। তাহা মানবাত্মাকে 
পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শান্তিভঙ্গ, উত্তেজনা, উপজ্জব এবং ছুঃখ 

বৃদ্ধি করে। আরও জানিবার বিষয় এই যে, কুরাণ পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার 

স্বরূপ। পরমাত্মা সব মনুষ্যের প্রতি কৃপা করুনঃ যেন তাহার? পরস্পরের 
প্রতি গ্রীতিশীল হইয়। মিলিতস্ৃত্রে পরস্পরের সুখবৃদ্ধির জন্য বত্ববান্ থাকে। 

আমি যেমন আজ্মপর বিচার এবং পক্ষপাত না করিয়া, বিভিন্ন মত- 

মতান্তরের দোষ প্রকাশ করিতেছি, বিদ্বান্মাত্রেই সেইরূপ করিলে পারস্পরিক 
বিবাদের অবসান, আনন্দ, মিলন, মতৈক্য এবং সত্যলাভ হইবে । 

আশা করি কুরাঁণ সম্বন্ধে বাহ লিখিত হইল, তদ্দার] নৃদ্ধিমান এবং 

ধাশ্মিক পাঁঠকগণ গ্রন্থকাঁরের উদ্দেশ উপলদ্ধি করিয়া লাভবান তইবেন 
মর্দি ভ্রমবশকঃ কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ লেখ! হইয়া থাকে, তবে তাহ] সংশোধন করিয়। 

লইবেন। পরিশেষে একটি কথা এই যে, মুনলমানদের মধো অনেকে বলেন, লিখেন 

এবং মুক্তাঞ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন মে, তাদের ধর্মব্ষয় অধর্বববেদে লিখিত 
আছে। ইহার উত্তর এই যে, অধর্নববেদে এ বিষয়ের নাম নিশানও নাই । 

(প্রশ্ন )-আপনি কি সমস্ত অথর্ববেদ পাঠ করিয়াছেন % তাহা হইলে 

অল্লোপনিষত দেখুন । তাহাতে এ বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। 

অথাহল্লোপনিষ্দং ব্যাখ্যাস্তামঃ ॥ 

( এক্ষণে অল্োপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইবে) 

অন্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধরে ॥ ইল্লল্পে বরুণো রাজা 
পুনর্দছুঃ ॥ হয়া মিত্রে। ইন্লাং ইল্পল্লে ইল্লাং বরণে! মিত্রস্তেজস্কামঃ ॥ ১ ॥ 

হোতারমিজ্রো হোতারমিক্দ্র মহাস্তরিক্্রাঃ । অলো জ্ঞেষ্ঠং শ্রেষ্টং পরমং 
পূর্ণং ব্রহ্মাণং অল্লাম্ ॥ ২ ॥ অল্লোরসুল মহামদরকবরস্য অলো অল্লামূ ॥ ৩ ॥ 
আদল্লাবুকমেককম্ ॥ অল্পাবৃক নিখাতকম্ ॥ ৪ ॥ অল্লো। যজ্জেন হুতাহুত্বা ॥ 
অল্লা সুধ্য চক্র সর্ব নক্ষত্রাঃ ॥ ৫॥ অল্লা ধধীণাং সর্ধবদিব্যাং ইন্দ্রায় পুর্বৰং 
মায়া পরমমন্তরিক্ষাঃ ॥ ৬॥ অল্লঃ পুথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপমূ ৮৭ ॥ 
ইল্লা কবর ইল্লা! কবর ইন্ল] ইল্ললৈতি ইলরল্লাঃ ॥ ৮॥ ওম্ অল্লাইললঙ্ 
অনাদিম্বরূপায় অথর্ববণা ইয়াম! হুং হ্রীং জনানপশুনসিদ্ধান জলচরান্ অদৃষ্টং 



৬৭ সত্যার্থ-প্রকাশ: 

কুরু কুরু ফট ॥৯1 অস্থর সংহারিণী হুং ভ্রীং রর মহমদরকবরস্থ্য 
অলে। অল্লাম ইল্ল্েতি ইললল্লাঃ ॥ ১০ ॥ 

ত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ 

ইহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব রসূল; অতএব প্রমাণিত 
হইল যে, মুসমান-মত বেদমূলক | 

উত্তর )--যদ্দি তুমি অধর্ববেদ পাঠ না করিয়া থাক, তৰে আমার 
নিকট এস এবং আগ্োপাস্ত পাঠ কর; অথবা ঘে কোন অধর্বববেদীর নিকট 

বিংশতিকাণ্ুযুক্ত অথবর্ববেদ মন্ত্রংভিতা পাঠ কর; কোথায়ও তোমাদের পয়গন্থর 
সাহেবের নাম বা তাহার মতের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না| অথব্ববেদ, ইহার 

গোপণ ত্রাহ্মণ, অথবা! ইহার কোন শাখায় অল্পেচপনিষদ নাই। অনুমান হইতেছে 

যে, ইহা আকবর শাহের সময়ে কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছিল । দেখা যাইতেছে 

যে, ইহার রচয়িতা কিঞ্চিত আরবী এবং সংস্কাত অধায়ন করিয়াছিলেন । কারণ, 

ইহাতে মারবা এবং সংস্কৃত ভাষার পদ দুষ্ট হয়। দেখ! “অস্মাল্লাং ইল্পে 

মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধন্কে ইত্যাদি দশ অস্কে লিখিত টনি “অন্মাল্লাংত ও 

“ইল্লে” আরবী এবং “মিত্রাবরণ। দিন্যানি ধন্তে” সংস্কৃত; এইরূপ সর্বত্র দৃষ্ 
হয়। তাহাতে জান যায় যে, উতল্ত গ্রন্থ-রচয়িতার রা ও সংস্কৃত উভয় 

ভাষাই জানা ছিল। অর্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উঠ] কৃত্রিম, অসঙ্গত 

এবং নেদ ও বাকরণ পিকিদ্ধ। এই উপনিষদের মায় আরও বনু উপনিষণ 

পক্ষপাতী ভিন্নমতান্লম্ীদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে, যথা-ন্বরোপনিষদ্, 

নৃসিংহতাঁপনী, রামতাপনী, এবং গোপালতাপনী ইতাদি । 

( প্রশ্ন )--আাপনি যেরূপ বলিতেছেন, আজ পর্যন্থ কেহ সেরূপ বলে নাই। 

ল্মতরাং আপনার কথ! কিরূপে মানিব £ (উঠর )--তোম্র। মান। বা না মান, 

তাহাতে আমার কথা মিথা। হইতে পারে না। আমি যেরূপ এই অল্লোপনিষৎ 

যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়। স্থির করিয়াছি, সেইরূপে যদি তুমিও অধর্বনেদ, গোপথ ত্রাক্ষণ 

এবং অধর্বববেদের শাখাসমূহ হইতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্তে অবিকল পুর্বেবান্ত লেখা 
দ্বেধাইতে পার এবং অর্থসঙ্গতি দ্বারাও তাহা গুদ্ধ বলিয়। প্রমাণ করিতে 

পার, তবেই তোমার অভিমত খাকৃত হইতে পারে। 

( প্রশ্ন )-তদধুন 1! আমাদের নত কেমন ভাল! ইহাতে নকল প্রকার 

সখ এবং পরিণামে মুক্তি আছে। (উত্তর )--প্রত্যেক নতবাদীই বলে যে, 
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তাহার মতই উত্তম, অন্য সকল মত খারাপ এবং তাহার মত ব্যতীত অপর 
কোন মতে মুক্তি হইতে পারে না। এখন, আমি কাহার কথ। সত্য মনে 
করি? তোমার কিংবা! তাহ।দের আমার বিশ্বাস এই যে, সত্যবাদিহা, 
অহিংস এবং দয়। প্রভৃতি সৎগুণ সক্কল মতেই উত্তম; ইহা ছাঁড়া কলহ-বিবাঁদ, 

ঈর্ষ/-দ্বেষ এবং মিথ্যাবাধিতা প্রভৃতি সকল মতেই হেয়। যদি ভুমি সত্যাকা, 
হও, তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর 

অতঃপর “্মমন্তব্যামন্থব্য প্রকাশ” সংক্ষেপে লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীঘদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্ুভাষাবিভূষিতে 
যবনমতবিখরে চতুদ্দশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১৪॥ 



ঘে সর্ববতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সার্বভৌমিক ও সার্ববঞজনিক ধর্দু সকলে সর্ববদ! 
মান্ত করিয়। আসিতেছে, এমনও মান্য করে এবং ভব্ষ্যিতেও মান্য করিবে 

এবং যে ধর্খের বিরোধী কেহই হইতে পারে না, তাহাকে সনাতন ও নিত্যাধশ্্ 

বলে। অঞ্জ লোকেরা অথবা ভিন্নমতবাদী কনক বিভ্রান্ত লোকের ষে বিরুদ্ধ 

জ্তান এবং ধারণা পৌধণ করে, তাহা লুধীগণের পক্ষে গ্রহণায় নহে; কিন্তু আপ্রু 

অথাৎ সত্যবিশ্বাসী, _স্তাবাদী,_ সতাকন্মা,. পরহিতব্রত ও পক্ষপাতরহিত ..জ্ঞানিগৃণ 
যাহ! বিশ্বাস. .করেনঃ_.তাহাই সঞ্চলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত তীহার! 
যাহা বিশ্বাস করেন না, ত্রাহা বিশ্বাস ও প্রমাণযোগা নহে । ঈশ্বর এনং 
যাবতীয় পবার্থ সমন্ধে বেদাদি সা শাস্ত্রমূহে যাহা লিখিত আছে এখং 
রক্ষা হইতে জৈমিনি পধ্যন্ত মুনি-ধবিগণ.. বাত! বিশ্বাস করিতেন, আমিও 
তাহাই বিশ্বাম করি এবং তাহাই সজ্জনপ্দগের নিকট প্রকাশ চাঁজ্ল আমি 

জানি যে, নাহ! তিন কালে সকলের পক্ষে সমভাবে বিশ্বানের উপযুক্ত, তাহাই 

আমার মত । কোন নবীন কল্পনা বা মত প্রচলিত করি, এমন উদ্দেশ্যের 

লেশমাত্রও আমার নাই; কিন্তম্বয় সভা বিশ্বান করা এবং অপরকেও সত্য 

বিশ্বাস করিতে প্রনুস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি দি পক্দপাত করিভাম, 

তাহা হইলে আধ্যাবর্কের প্রচলিত মত সমূহের মধ্যে কৌন একটির প্রতি বিশেষ 
আগ্রহশীন ভইভান। কিন্তু, আমি আধ্যাবন্ কিংলা অপর কোন দেশের ধর্থা 

বিরুদ্ধ আাগার-বারঠার গ্রহণ এবং পন্ম সঙ্গভ আচার-বাবহার বজ্জন, কিংবা 

বর্জনের ইচ্ছাও করিনা) কারণ হাতা কর। মানবতার বহিউূতি। যিনি 

মননশীল হইয়। সকপের স্ুখ-দুঃণ ও. লাঁভালাভ নিজের গ্যায় মনে করেনঃ 

এবং ধিনি শক্তিশা 'লী অগ্ায়কারীকে : ত্র করেন না কিন্তু ছু্বিল ধণ্থাত্থা 
সপ "পাব পপর সস পি পণ 

তই ৯ ভীই হন, ভাহাকেই মন্্ধ্য বলে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু ধর্মান্মারা 
জিও জাত খালাত মপ জব আব সপ পপপাহিিকির জাপা জপ আউশ 

যই হালচায়, ছুব্ধল ৪ দণহীন হউন ন! কেন, তিনি ভাহার শক্তি প্রয়োগ করিয়। 
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তাহাদের রক্ষা ও উক্তিবিধানে যত্বুবান্ থাকেন এবং তাহাদের প্রিয় আচরণ 
করেন। অধান্মিক ব্যক্তির! সাম্্রাজ্যাধিকারী, সহায়সম্পন্ন, প্রবলপরাক্রমযুস্ক এবং 
গুণবাঁন্ হইলেও তিনি সর্ব্বদ! ত্বাহার্দের অধঃপতন ও বিনাশ সাধনে সচেষ্ট থাকেন 
এবং তাহাদের অপ্রিয় আচরণ করেন। তাঁতুপর্ধয এই যে, যতদূর জন্তভব$. অন্ঠায়- 

কারীদিগকে সব্বতোভাবে হীনবল এবং ন্যায়কারীদিগকে শক্তিশালী করিবার 

জগ্চ দারুণ ছুঃখভোগ, এমন কি প্রাণ বিসর্জন করিতে হইলেও এই মানবতারূপ 

ধর্মসাধনে পশ্চাৎপদ ন! হওয়াই মনুষ্যের কর্তব্য । 

এ বিষয়ে শ্রীমন্মহারাজ ভর্তৃহরি এনং অন্যান্য জ্ঞানীদিগের রচিত কয়েকটি 
শ্লোক নিম্বে উদ্ধৃত কর যাইতেছে £- 

& নিন্দন্ত নীতিনিপুণা, যদি বা স্তবস্ত, 
লক্মমীঃ সমাবিশতু গচ্ছতূ বা যথেষ্উম্ ॥ 

অগ্ৈব বা মরণমস্তর যুগাস্তরে বা 
স্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১॥ তর্তৃরিঃ | 

ন জাতু কামান্ন ভয়ীন্ন লোভাদ্, 
ধন্মং ত্যজেজ্জীবিতশ্যাপি হেতোঃ। 

ধন্মো নিত্যঃ স্থখছুঃখে তুনিত্যে, 

জীবে! নিত্যে। হেতুরস্থ্য ত্বনিত্যঃ ॥ ২ ॥ মহাভারতে । 

এক এব সুহদ্ধশ্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। 

শরীরেণ সমং নাশং সর্ববমন্থদ্ধি গচ্ছতি ॥ ৩ ॥ মনুঃ। 

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা। বিততো দেবযানঃ | 

যেনাক্রমন্তযষয়ে। হ্যাপ্তকাম। যত্র তৎ সত্যস্ পরমং নিধানমূ্ ॥৪॥ 
নহি সত্যাৎ পরো ধন্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্। 

নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তম্মাৎ সত্যং সমাচরে ॥ ৫ ॥ উপনিষদ ॥ 
০ 

%*১। সাংসারিক নীতিনিপুণ লোকেরা নিন্দা বা স্তুতি করুক, ধন-সম্পদ 
আন্মুক বা রা অগ্ভই কিংব। যুগাস্তরে স্ৃৃত্যু হউক, জ্ঞানিগণ কখনও 
শ্যায় পথ হইতে বিচলিত হন না। 

২। কামনা, ভয় অথবা লৌভবশতঃ, এমন কি প্রাণরক্ষার জন্যও ধর্ম 
পরিত্যাগ করা উচিত নহে । ধন্ম নিত্য, কিন্তু হ্থখ-ছুঃখ অনিত্য ; জীব নিত্য কিন্তু 
তাহার পাপপুণ্যরূপ ছেতু অনিত্য। 

৮৬ 
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এ সকল মনম্বীরচিত ক্লোকের মর্ম্ানুসাররে সকলেরই দৃঢ়নিশ্চয় থাকা 
কর্তব্য যে যে বিষয়ে আমার যেরূপ বিশ্বাস, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থের পৃথক ক 'প্রকরণে এসকল বিষয়ের 
বিশেষ ব্যাখ্য! প্রদত্ত হইয়াছে । 

১। প্রথমতঃ, “ঈশ্বর”-_বাহার ক্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রভৃতি নাম, যিনি 
সচ্চিদানন্দাি লক্গণধুক্ত, ধাহার গু৭, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্বজ্ঞ, নিরাকার, 
সর্ধবব্যাপক* জন্মরহিত, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ম্যায়কারী, সকল 

স্প্রির কর্তা, ধর্তা, হর্তা এবং সত্য ও ন্ঠায়ানুসারে জীবদিগের কর্দফলদাতা 
ইত্যাদি লঙ্গণযুক্ত কারা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার নী | 

অন্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া! বিশ্বাস কারও বেদ টিদিনি বেদের প্রমাণ অন্ত 

কোন গ্রন্থসাপেক্ষ নহে। যেমন নূর্্য ও প্রদীপ স্বভাঁবতঃ স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে 

এবং ভূমগুল প্রভৃতিরও প্রকাশক, চারি বেদও সেইরূপ। চারি বেদের ব্রাহ্মণ, 

ছয় অঙ্গ, ছয় উপা, চারি উপবেদ এবং ১১২৭ (এগার শত সাতাইশ ). শাখা 

আছে, | এসকল গ্রন্থ বর্ষাদি মহত্বিরচিত বেদব্যাখ্যা স্বরূপ পরতঃ প্রমাণি | এগুলি 

বেদানুকূল হ হইলেই প্রমাণ; তন্মধ্যে বেদবিরুদ্ধ বুচনগুলিকে মপ্রমাণ্ মনে করি। 
৩। ধশ্মাধন্ম--বেদের অবিরুদ্ধ পক্ষপাঁতরহিত, শ্ায়াচরণ, সত্যভীষণ এবং 

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ইত্যাদি প্ধর্ম” | বেদবিরুদ্ধ পক্ষপাতযুক্ত অগ্যায়াচরণ, 

মিথ্যাভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞালজ্ঘন ইত্যাদি “অধর্ঘ্মা | 

৪1 জীব--যাহা ইচ্ছা, ত্েষ, সুখ, ছুঃখ এবং জ্ঞানাদি গুণঘুক্ত; অল্গজ্জ এবং 

নিত্য তাহাকে “জীব” মানি । 

৫| ঈশ্বরের সহিত জীবের .সন্থন্ধ__ঈশ্বর, ও. জীবের. স্বরূপ, বৈধঙ্থ্য, 

বশতঃ ভিন; কিন্ত, ব্যাপা ব্যাপকত্ব ও সাধ্য বশতঃ, অভিন্ন। অর্থাৎ, 

যেমন বূর্ত ব্য আকাশ হইতে কখনও পৃথক ছিল না, পৃথক নহে এবং 
না জা পাপ শা এ 

৩। ধণ্মই একমাত্র সুহ্বৎ ; ধর্দ্দই মৃত্যুর পর অন্ুগমন করে | অগ্ 
সমস্তই শরীরনাশের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 

৪1 সত্যেরই জয়, মিথ্যার জয় কদাপি নহে। সত্যের দ্বারা বিদ্বান্- 
দিগের.পথ বিস্তুত হয়। সত্যবলে খধিগণ পূর্ণকাম হইয়া পরমাশ্রয়রূপে 
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন । 

৫1 সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন্ম ও জ্ঞান নাই, মিথ্য। অপেক্ষা অন্ত 
পাপ নাই। অব সর্বদা সভ্যাচরণ করিবে । 
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পৃথ্ক থাকিবেনা, সেইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের ব্যাপ্য ব্যাপক, উপাস্য 
উপাসক এবং পিতা পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করি। 

৬। ইশ্বর, জীব এবং প্রকৃতিপ্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব এবং তৃতীয় 
প্রকৃতি অর্থাৎ ও জগতের কারণ-এই, তিন পদার্থ নঅনারি” , ইহাকে নিত্যও বলে। 

নিত্য পদার্থের গুণকর্মন্থভীবও নিত্য । 

৭। প্প্রবাহরূপে অনাদি*--সংযোগজ দ্রব্য, গুণ ও কর্মী বিয়োগের পর 

থাকে না; কিন্তু যে সামর্ধ প্রথম সংযোগের কারণ, তাহা এ সকলের মধ্যে 

অনার্দি। তদ্দার পুনরায় সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়! থাকে । এই তিনটিকে 
প্রবাহরূপে অনার্দি বলিয়! মানি । 

৮। পন্ষ্টি'--পৃথক পৃথক্ক ভ্রব্যপমূন্তের জ্ঞান ও যুক্তি পুর্ব্বক মিলিত 
হইয়া! নানারপে গঠিত হওয়াকে স্থষ্টি বলে। 

৯। “স্থষ্ির প্রয়োজন”__স্্টিত্বারা ঈশ্বরের স্থষ্টিনিমিন্ত গুণকর্মন্থ ভাবের 
সফলতা হয়; যেমন যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, নেত্রের 
প্রয়োজন কি”? সে উত্তরে বলে দ্দর্শন”। সেইরূপ স্গ্রিদ্বারাই 
পরমেশ্বরের স্ষ্টিণক্তির সফলতা এবং জীবের সমুচিত কর্্দফলভোগ ইত্যাদি 
সম্ভব । | 

১০। “হ্ছ্ি সকর্তৃক”-হৃষ্টিরচন। দেখিলেই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রমাণ 
পাওয়! যায়। যেহেতু পদার্থপমূহের মধ্যে এমন সামর্থ নাই যে, নিজে নিজে 
যথাযোগা মিলিত হইয়া বীজাপিম্বরূপে নিন্মিত হইতে পারে, অতএব হৃষ্টিকর্ত| 

অবশ্য আছেন। | 

১১। “বন্ধ” সনিমিত্তক--অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু । ঈশ্বরের পরিবর্তে 
অন্যের উপাসনারূপ পাপকন্্ম এবং অজ্ঞান প্রভৃতির ফল দুঃখ, এই ছুঃখের 
নাম বন্ধন; কারণ অনিচ্ছা! সন্ত্বেতড ইহা ভোগ করিতে হয়। 

১২। “মুক্তি”- দর্বববিধ ছৃঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বববাপক ঈশ্বর 

এবং তাহার স্প্তির মধ্যে ইচ্ছামুদারে বিচরণ করাকে মুক্তি বলে। নির্দিষ্ট কাল 

নত মুক্তির আনন্দ ভোগ কারবার, পর পুনরায় জীবকে সংসারে আগমন লুল 80185857881 

১৩। পযুক্তির সাধন”__উশ্বরোপসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস। ধন্ানুষঠান, 
শত কর লা ও তক 

র্ষচর্য্য্বার। বিদ্যোপার্জন, আগ্ত বিদ্বান্দিগের, সংসর্গ, _সত্যবিদ্যা, [স্থবিচার, 
এ আর ডি ও বারা 5 

এবং পুরধকাঁর ইত্যাদি ইত্যাদি মুক্তির লাধন। ঙ 
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১81 *অর্থ”যাহা ধন্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অর্থ, ধঃ যাহা 

অধ দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা অনর্থ। 
১৫। ণকাম”-্যাহা ধন্ধ ও অর্থ দ্বার! প্রাপ্ত হওয়] যায়; তাহাকে কাম বলে। 

১৬। “বর্ণাশ্রম”__গুণ ও কন্মের যোগ/তানুচারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা শ্বীকার করি। 

১৭। প্রাজা”যিনি শুভ গুণকর্মস্বতাবছারা 'প্রকাশমান্) যিনি পক্ষ- 

পাতরহিত হুইয়। ম্যায় ও ধন্মানুদারে প্রজাদিগের সহিত পিতৃব আচরণ 

করেন এবং তাহাদিগকে পুত্রতুল্য জানিয়া তাহাদের উন্নতি ও নুখবৃদ্ধিকল্লে 

সর্ববদ। যতুবান থাকেন, তাহাকে রাজ! বলে। 

১৮। প্প্রজা”--ধাার গুণকম্ম স্বভাব পবিত্র, যিনি পক্ষপাতরহিত হইয়। 

গায় ও ধন্দাচরণ সহকারে রাজা ও সর্বসাধারণের উন্নতি কামনা করেন 

এবং যিনি রাজার বিরুদ্ধে বিস্তরোহ না করিয়া ভীাহার সহিত পুত্রব 
আচরণ করেন, তাহাকে প্রজা বলে। 

১৯। পন্যায়কারী”-_যিনি সর্বদা বিচার পূর্বক অসতাব্জন ও সত্যগ্রহণ 
করেন, যিনি অন্তায়কারীদিগকে খিতাড়িত করিয়া ন্যায়কারীদিগের উন্নতি 

বিধান এবং নিজের হ্যায় সকলের ম্থুখ কামন। করেন, তিনিই ন্যায়কারী । 

আমি ভাহার আচরণ সঙ্গত মনে করি। 

২০। “দেব”-বিদবান্দিগকে “দেব”, মূর্খাদগকে “অনুর”. পাপীদিগকে 
"রাক্ষস: এবং অনাচারীদিগকে *পিশা6” মনে করি। 

২১। দেবপুজা1--পুর্ব্বোক্ত বিত্বান্, মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি, ম্যায়বান্ 

রাজা, ধর্ম্াত্বা, পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্ত্রব্রত পতি-_ইহাদের সম্মানকে দেবপুজা 
এবং তাহার বিপরীত আচরণকে অদেব পৃজ। বলি। ইারাই পুজাহ্হ। পাষাণ- 
নির্মিত জড়মূদ্তিকে.. সর্ব]! অপুজ্য মনে ক্রি । 

২২। *শিক্ষা৮-্যদ্বারা ধিদ্ভা, সভ্যতা, ধন্মপরায়ণতা এবং ছ্লিতেক্দ্িয়তা 

প্রভৃতি বন্ধিত ও অজ্ঞতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়, তাহাকে শিক্ষা বলে। 

২৩। পপুরাণ”--ভাগবতাদি গ্রন্থ পুরাণ নহে) কিন্তু ত্রঙ্মাদি রচিত 

*এতরেয়” প্রভৃতি ত্রাঙ্ষণগ্রন্থ সমুহেরই নাম পুরাণ, ইতিছাসঃ কল্প, গাথা এবং 

নারাশংসী বলিয়া মনে করি। 

২৪। “তীর্৭ঘ*--সত্য ভাষণ, বিদ্যাচচচাঃ সতসঙ্গঃ বমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষকার 

এবং, খিষ্ভাদান প্রস্তুতি ষে সকল, শুভ কর্্থার। ছুঃখলাগর, হইতে উত্তীণ হওয়া 
মায়,সে: সকলকে তীর্থ বলি, অগ্ঠ, জলস্লপ্রতৃতি তীর্থ নহে । 
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8 ২৫। পপ্রার ও পুক্ুষকার”_যেছেতু পুরুষকার হইতে সঞ্চিত প্রারন্ধ 
উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার ন্ুপরিচালিত হইলে সমস্তই শুদ্ধ ও বিকৃত 
হইলে সমস্তই বিকৃত হয়, অতএব প্রীর্ধ অপেক্ষা পুরুষকার শ্রেষ্ঠ । 

২৬। “মনুষ্কের কর্তব্য-সম্খ-ছুঃখ এবং লাভালাভ বিষয়ে সকলের সহিত 
আত্মবণ ব্যবহার কর! শ্রেয়ঃ; বিপরীত আচরণ নিন্দনীয় । 

২৭। *সংস্কার”-যন্ীরা শরীর, মন এবং আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, 
তাহার নাম সংস্কার। গরাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত ফোড়শবিধ সংক্ষীরকে 
কর্তবা বলিয়! মনে করি। দাহান্তে স্থৃতের জন্য করণীয় কিছুই নাই। 

২৮। “্যচ্র”--বিদ্বান্দিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন, শিল্পকার্যে রসায়ন 
ও পদ্দার্থবিভ্ভার উপযোগ, বিদ্যা্ান, শুভগ্ুণবৃদ্ধ এবং অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকে যজ্ঞ 
বলে। অগ্নিঙোত্র দ্বারা বাযু, বৃপ্টি, জল এনং ওষধি পবিত্র হয়) তাহাতে, 

২৯। রঃ পআর্য্য” এবং ং ষ্টপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে “দস্তা” 
বলে। আমারও এই মত স্বীকাধ্য ৷ 

৩০। “মর্্যাবর্ত”__এ দেশের নাম “আধ্যাবর্ত” কারণ আদি ন্গ্টি হইতে 

আর্ধগণ এ দেশে বাস করিতেছেন । আধ্যাবর্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 

বিদ্ধ্যাচল, পশ্চিমে অটক নদী এবং পুবের ব্রহ্মপুত্র নদী । এই চস্ুঃসীমার মধাবস্তা 

ভূমিখণ্ডের নাম “আধ্্যাবর্ত”। বহার এদেশে চিরকাল বাঁস করিতেছেন, 

তাহাদের নাম আাধ্য । 

৩১। “মাচার্য!”--ধিনি সাঙ্গে পাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, যিনি সত্যাচার 

গ্রহণ এবং মিথ্যাচার বর্জিন করান, তাহাকে আচাধ্য, বলে। 

৩২।  *শিশ্ু'_হিনি সতাবিদ্তা ও সত্য শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ; বিনি ধর্ধাত্মা 
ও বিষ্ভাকাঁঙক্ষী এবং যিনি আচাধ্যের প্রিয় আচরণ করেন, তাহাকে শিষ্য বলে। 

৩৩। “শুরু*--মাতা এবং পিতা গুরু ; তত্ব্যতীত ষাহার উপদেশে সত্য গ্রহণ 

এবং অসত্য বর্ডন কর? হয়, তীহাকেও গুরু বলে। 

৩৪। দপুরোহিত”-ধিনি যজমানের হিতক্কারী এবং সত্যোপদেষটা তাহার 
নাম পুরোহিত। 

৩৫। “উপাধায়”_-ধিনি বেদের অংশ বিশেষ কিংবা বেদাক্গসমূহের 

অধ্যাপক, তাহার নাম উপাধ্যায়। 

৩৬1 *শিষ্টাচার”-্ধন্মাচরণ ও ত্রহ্মচর্ধ্যদ্বারা বিভ্ভাপাভ করিয়া গ্রভাক্ষা্দি 



৬৭৮ মিঃ সত্যার্থ-প্রকাশঃ . | 

প্রমাণের সাহায্যে সত্যানত্য নির্ণয় করাকে শিষ্টাচার বলে। যিনি তাহ! করেন 
তিনি শিষ্ট। 

৩৭। প্প্রমাণ”--প্রত্যক্ষ। দি অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করি। 
৩৮. “আপ্ত”_-ধিনি বার্থ বন্ত। ও ধন্মাস্ব। এবং ধিনি সকলের সুখের জগ্ত 

পচেষ্ট থাকেন, তাহাকেই আগ্ত বলি। 

৩৯। “পরীক্ষা” পরীক্ষা পাচ প্রকার । প্রধমতঃ ঈশ্বর ও তাহার গুপ- 

কর্্-ম্বভাব এবং বেদবিষ্ঠ1 ; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষা্দি অ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয়তঃ, 
স্িক্রম ; চতুর্থহ:। আপ্তদিগের ব্যবহার; পঞ্চমহঃ নিজ আত্মার পবিব্রত। 
এবং বিদ্তা। এই পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বার সভাসন্য নির্ণয় করিয়া সত্য গ্রহণ 
ও অসত্যবন্ডভন কর কর্তবা | 

৪*। “পরোপকার”-ন্্ারা সকলের ছুরাচার ও ছুঃখ দুরীভূত এবং 
শিষ্টাচার ও সুখ বন্ধিত হয়, তাহাকে পরোপকার বলে । 

৪১। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্”--জীব নিঞ্জ কন্মে স্বতন্ত্র কিন্তু কন্মের ফলভোগ 

বিষয়ে এখ্বরিক বিধানে পরতন্ব। পরমেশ্বরও সেইরূপ হাহার সত্য ও মঙ্গল 

কন্মে স্বতন্থ। 

8২। প্ষর্গ'--অতান্ত সুখভোগ এবং তাহার সাধনপ্রাপ্রির নাম "বর্গ | 

৪৩। “নরক”--অতান্ত হুঃখভোগ ৪ হুঃখের সাধন প্রাপ্তির নাম নরক । 

8৪1 “জন্ম”--শরীর ধারণ পুর্ধক প্রকট হওয়ার নাম জন্ম। অতীত, 

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেদে জন্ম ভ্রিবিধ | 
8৫। “জন্ম ও মৃহ্ঠা”_-শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হওয়াকে 

জন্ম এবং বিয়োগ হওয়াকে মৃত্যু বলে। 

৪৬। এবিবাহ”-শ্বেচ্ছায় প্রকাশ্াভাবে যথাবিধি পাণিগ্রহণের নাম 

বিবাহ । 

৪৭। “নিয়োগ”-_বিবাছের পর পতির মৃতু ঘটিলে কিংবা অন্থ কোন কারণে 
পতিবিয়োগ ঘটিলে, কিংবা পতির স্থায়ী নপুংসকন্ব প্রস্ৃতি রোগে, স্ত্রীর শ্ববণ 
অথব| তদপেক্ষা উচ্চ বর্ণ পুরুষ দ্বারা এবং আপতুকালে পুরুষের তাদৃশ স্ত্রীতে 
সম্থানোত্পৰি করাকে নিয়োগ বলে। 

৪৮1 পণ ত৮--ুণদ্ধান। গণ চীর্বন এবং গুণশ্রবণের নাম শ্তি। অ্ততির 
ফল প্রীতি ইত্যাদি । 

১৪৯।  “্রার্থনা”-যে জ্ঞানাবজ্ঞানাদি নিজশক্তির অতীত, কিন্তু ঈশ্বরের 
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সহিত যোগবশতঃ প্রাণ্ড হওয়! যায়, ঈশ্বরের নিকট তাহা যাচ্কা করাকে 

প্রার্থনা বলে। প্রার্থনার ফল নিরহস্কার ইত্যাদি । 

৫০। “উপাসনা” -ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের হ্যায় নিজের গুণ-কন্-ম্বভাব 

পবিত্র করা এবং ঈশ্বর সর্ববব্যাপক, আমি তাহার নিকটে আছি এবং তিনি 

আমার নিকটে আছেন, এইরূপ জ্ঞানসহকারে যোগাভ্যান দ্বার ঈশ্বর সাক্ষাণ্কার 
করার নাম উপাপনা। উপাসনার ফল জ্ঞানোন্নতি ইতাদি । 

৫১। সগ্চণ ও নিগুপিপভ্ততি প্রার্থনা উপাসনা”--পরমেশ্বরে যে সকল গুণ 

বিভ্ঞমান তাহাকে সে সকল গুণবিশিষ্ট এবং যে সকল গুণের অভাব, সে সকল 

ত্ইণরহিত জানিয়] প্রশংল। করাকে যথাক্রমে সগ্ুণ ও নিগুণণ স্তরতি বলে। 
শুভগুণগ্রহণ এবং দোষবজ্ঞনার্থ পরমাত্মার সহায়ত] প্রার্থনা করাকে যথাক্রমে 

সগ্ডণ 'ও নিগচণ প্রার্থনা বলে। পরমেশ্বর সর্ববগ্থণময় এবং সর্বদোষরহিত 

জানিয়া নিজ আত্মাকে তাহাতে এবং তাহার আঙ্ঞায় সমর্পণ করাকে সগুণ 

এবং নিগুণ উপাসনা বলে। 

আমার সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে প্রদশিত হইল । “এ সকলের বিশেষ ব্যাখ্য। 
এই “সত্যার্থ-প্রকাশে” বিভিন্ন প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । “খখথেদাদি 

ভাষ্যভূমিকা” গ্রন্তেও এ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাতুপর্ধা এই যে, 
যে সকল বিষয় সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত, আমিও সে সকল 

বিশ্বাস করি; যেমন সকল মতেই সতাবাদিতা শ্রেষ্ঠ, অসত্যবাদ্রিতা হেয় ; 
এইরূপ সিদ্ধান্ত আমিও মানি। মত-মতাস্তরের বিরোধ আমার নিকট 

প্রীতিকর নহে। কারণ, সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারের ফলে মন্ুষ্তের 

অন্ধবিশ্বীসে জড়িত হইয়৷ পরস্পরের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 

আমি অসত্য খণ্ডন এবং সতাপ্রচার দ্বারা সকলকে একই মতে আনিবার 

জন্য যত্ুবান রহিয়াছি। আমার অভিপ্রায় এই যে, সকলে বিদ্বেষ পরিত্যাগ 

পুর্ধধক পরস্পর পরস্পরের প্রতি পরমপ্রীতিপরায়ণ হউক এবং সকলেই 
পরস্পরের সাহায্যে সুখী হউক! সর্বশক্তিমান পরমাত্মারও সহায়ত এবং 

আন্তদিগের সহানুভূতি প্রভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত সত্বর পৃথিবীর সর্বত্র 
প্রসারিত হউক । এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সকলে সহজে ধন্ধ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 

সিদ্ধ করিয়া উন্নতি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকুন। ইহাই আমার জীবনের 
সর্ববপ্রধান উদ্দেশ্য | | 

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমঘর্য্যেযু ॥ 



৮৬ সত্যার্থ-প্রকাশঃ ০ 

ওম্ শো! মিত্রঃ শং বরুণঃ। শঙ্ো ভবন্বরধ্যমা ॥ শঙ্গ ইন্দ্রো 

রৃহস্পতিঃ। শন্নো বিযুঃরুরুক্রমঃ। নমে। ব্রদ্ধণে। নমন্তে বায়ো। 

স্বমেব প্রত্যক্ষং রক্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্গাবাদিষমূ। 

খুতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষমূ। তত্মামাধীৎ। ত্ক্তারমাবীত। আবীম্মাম্। 

এবীঘক্তারম্। ওম্ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ॥ 

সমাপ্তোহয়মুত্তরাদ্ধঃ ॥ 

ইতি শ্রীমপরমহংসপরিব্রাজকা চার্য)াণাং পরমবিহ্ষাং শ্রীবিরজানন্দসরম্বতী স্বামিনাং 

শিষ্েণ শ্রীমন্দয়ানন্দসরন্বতীত্যামিনা বিরচিতঃ স্বমস্তব্যা মন্তব্য সিদ্ধান্তসমন্থিতঃ 

তৃপ্রমাণযুক্তঃ সুভাষাবিভূষিতঃ সত্যার্থপ্রকাশোহয়ং 

গ্রন্থঃ সম্পুতিমগ মণ ॥ 

সম্পূণঃ 
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ইত্যণপ নিগন্নো ভবুরততি ৯১৮ 
ইনাশখমিন সপনত্র ১%৮ 

ইন্দ৩ নিলনমাকাণথাম ১৪৭ 

ইন্দ্িরদোষাঁৎ সংস্কার ভত 
হত্যষ্ট'দশভি ৩০৩ 

ইন্দ্িরনাং জয়ে যোগ ১%০ 
হআয়াশাং নিতেন ১৩৩ 
ইত্দযানাং প্র-৭, ১৭৫১ ২৮০ 
ইন্জিয়ানাঁং বিচি ৪৬১ ৯৮০ 

ভন্দেরানাং নিলে!ধন। ১৪৪ 

ইন্ডিয়ার্থসন্িকর্ষে।ৎ £ ১,১০৯ 

ইন্জে। ভয়াতি ন পরা ১৪৫ 
ইন্দ্র মিজ্রং বরুণমগ্রি ৩ 

ইমং গু ং পত্বা পঠং খত 

ইমন্দেপা অনপন্ধ ১৪৬১, 5৭3 
ইমাঃ হন্্র ম মাঃ ১১৮ 

ইয়ং বিল্ষষ্টির্যত আব ২১১ 
ঈছেদমিতি যতঃ 

ঈশরাসিদেঃ ১০০ 

ঈশ[বাশ্যামিদং সর্বাং ১৮৬ 
শ্বরঃকারণং পরুন বর্ধ্ন। ১০০ 

উক্ষাপ দার পৃিখীগুত ১৪৫ 
উক্ষাসগ্বাপৃণিবী ২১৫ 

 উচ্চাবচেষু ভূতেযু ১৩৫ 
উতত্বঃ পশ্যন্ন দদশ ৬৯ 

ডতশুজেউতাধো ২৪২ 
ডত্ক্ষেপণশখক্েপণ ৬০ 

উত্থার পশ্চিমে যামে ১৬৪ 
উতৎপগ্যন্তচ্যবন্তেচ&া ৩৪১ 
উদ,র্ঘ নার্ষ/তিজীব ১১১ 

উপস্থবুদরং ভিভ্ব। ১৭৯ 
উপদেগ্টোপদেষ্ট হ।ৎ ২৭৫ 
উনমে!ডশবষ' ৮৩ 

নং প্রতধিভাভযান ২ 

উপকধ্যারিমাশীত ১১৯ 

১) 
খ্বেদবিাঘজুব্বিচ্চা ১৪৯ 
খবিঘজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূও ১০১ 
টো অক্ষরে পরছে ৬৯১ ১৮১ 

খ5ংট৯ স্বান্যায প্রণচনে 68 
প টকাঁলা ৩11মা সুতি দেখ 

পুরে 
পানে! মগ্ত্নত ) ৩১৮ 

এ 
এক এব শুলপন্মো ১৭ 

এপাঁঙগীতত তল সৈ৯ 

এক পাপালি ১১০ 
এক প্রজায়ত অন্কুরেক ১১০ 

একমেবঠ শুন্য গ্রস্ত ও 

এক দবাম €ণঃ ৬০ 
এক শরী ত সব এ ৪৯ 

একঃ শত যৌন্য ১৫৫ 
একাকিনশ্চাত/য়িকে ১৬৫ 
একেোহছপে বে্দদিদ্র্ধং ১৪৯ 

একোহজ্মস্মীহাআ্ম।নং ১৭৭ 
একাদস্তামন্্ে পাপানি ৩৮৪ 
এগে। 'অগুরা এগো ৭৯ 

এতদেন গলাতহ্য ৯৯৭ 

এতমণ্সিং বদস্ত্যেকে ৩ 
এতেন বিগন্তরালানি %৮ 

এতেন নিত্যেঘ ৬৪ 



এতেষুহীদং সর্ববং বল্টু ১৪৮ 
এবং গৃহাশরমেস্থিহা। ১২৯ 
এবমপুয পন্ঠ1সাৎ পূর্বব ৩৯১ 

এবমেবখলু সৌন্যান্েন ১২৭ 
এবং খিজয়মানন্ ১৫৯ 

এবং সর্বব বিধায় ১৬৩ 

এবং সর্দ্বানিমান্রাজ। ই 

এয বোহবিছিতোে। 

এবামন্তম স্ত্ানে 

১০৮ 

১২৮ 

এম স্থানে নুড়ুয়িক্গ।ং ১৭৪ 

ধন্তরং স্থাণমভিপ্রন্ব ১৮০ 
হী রং, ক্লু রি ৯১ 

ও 
৪ অগ্রয়ে স্বাভ! ১০৪ 

% খা ৩ 

& নমো! নালায়নায় ৩2২ 

» ব্রন্গাণয়ো দেনাস্প্য ১০২ 

ই ভূভুবঃ ম্বং তৎসশি ৪ 
& মরীচ্যাদয় খানয়শ্ু ১০৩ 
ঞ& ভূরগ্রহষ প্রাণায় ৩৯ 

ও মিত্যেতদক্ষরমুদ ৩,২২ 
ও মিত্যেতদক্ষরমিদ ৩২২ 
& সান্গগায়েন্্ায় নমঃ ১০৫ 

& সত্যণামকর্ভাপুরুষ ৩১৯ 
£ শন! চিত্রং শং বরুণঃ ১ 
& সোৌমসদঃ পিতবর ১০৩ 

টর্সঃ ্গেত্রশ্চৈব ১২৩ 

কইয়! ছোহী দিবমেো ৪৯৭ 
কতম একো দেব ৩৪৫ 

কন্তানাং সম্প্রদানঞ্চ ৩৪,৭৭ 

কন্ত নৃূনং কতমস্তামুতা ২৫৮ 

কব্নং অনেগজন্মং ৫৬৩১ 

কণ্তপঃং কম্মাৎ পশ্রাকে! ৩৬৭ 

কসম নং কতিম ২৫৮ 

কামজেন্ু গপ্রসক্তোহি ১৫১ 

প্রমাণম্চী 

কামমামর "াভতিষেৎ ৮৪ 
কামাস্সত! ন ৪ ৬১২৭৮ 

কামাদদশ গুণং পুর্ববং ১৭৯ 

কারণভাবাৎ কার্য ৬১ 
কারণ ৭ ৬২১ ২৭ 

কারণাভবাৎ কাধ্যা ৬২ 

ক্যর্ধয কারুণভাবাদ্বা ৪9৫৬ 

কাধ্যাস্তর। প্রাহুর্ভাব!চ্চ ৫৭ 

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ ২০৮ 
কাধাপণং ভবেদগুঃ ১৮০ 

কিং ভনিমোকিং ৪8০ 
কিং সোৌপি জননি ৪৯২ 
কুরুনইচুলসী সহসা ৫১৪ 
কুর্বন্েবেহছ কন্মাণি ১১৬ 
কুহস্বদেোব। কুহবন্তো ১২০ 
রুত্তিঃ কমগুলুমৌগ্ুং ৪৬২ 
রুত্বা বিধানং মূলেতু ১৬৮ 
কম্প্রকেশনৎশ্ম্ঃ ১০৪ 
কেশাস্তঃ যোড়শে ১৭৯ 

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়ি ৫৬ 

ক্রিয়াগুণব্যপদেশ! ৬৩ 

ক্রুধ্যন্তনং ন প্রতি ১55 
ক্লেশকর্্ম বিপাকাশ ১৯৯ 
ক্ষণেকাঃ সর্বসংস্কার' ৪৬২ 

ক্ষত্রিয়্য পলোধর্খবঃ ১১৩ 

ক্ষীণস্তা চৈব ক্রুমশো ১৬৫ 
ক্িপ্রং বিজানাতি ১১৩ 

গ্ 

গঙ্গ! গঙ্গেতি যে: ৩৫৮ 
গন্ধর্ব্। গুহাক] যক্ষা ১৫ 

গম্ভীরোক্তাম তেদেন ৪.৯ 
গত্ুন্রতিপলিয়াউ ৫১১ 

গিরিপৃষ্টং সমারহা ১৬৪ 
গুরু লোভী চেলা ৩৩১ 
গুরুনানুমতঃ স্সাত। 
গুরুং ৰা বালবৃদ্ধৌ বাঁ ১৮১ 

৭1৮ 

গুরু ব্রদ্মা গুরুবিষ্তণ ৩৬০ 
গুরোঃ প্রেতশ্ত শিস ২৬ 

গুল্স।ংশ্চ শ্থাপয়ে ১৬৮৮ 

গুহাং প্রবিষ্টানাত্মানৌ 
গৃহন্থস্ত যদ! পশ্রেদ্বলী 

গ্রামস্তাধিপত্থিং 
গ্রামেদোষান্ সমূৎ 

ঘ ঙ 

ঘট্যেকয়! ক্রোশদশৈ 

ঢ 

চতম্মোইবস্থাও শরী রস্য 

চতুভিরপি চৈবৈতৈ 
চারণাশ্চ স্ুপর্ণাশ্চ 
চিতিতন্নান্ত্রেন তদ? 
চিদ চিদ্ দ্বেপরে 
চিয় বন্দন নগে। 
চেতন! লক্ষণে! জীব: 
চেসা'নবং দিয়! 

ছ 
ছাদয়ত্যর্কমিন্দু 
ছন্দোব্রাহ্গণাঁনি চ 
ডিন্েমূলে বন্দে নশ্ততি 

জী 
জন কুন্মি তব 
জই জানসি জিন 
জচ্ছ পন্ুমহিসরলকা 
জন্মাদস্য যতঃ 

জন্বীর জিনসস্ 
জংবুদীপপমানং গুল 
জলচন্দন ধুপনৈরথ 
জচ্চখানং 
জগাম গোঁকুলং প্রতি 
জলপবিতর স্থলপবি 
কহ জহ তুট্টহ ধন্মে। 
জাতো বা নচিরং 
জিণ আণা এধন্ধে। 
জানং পরমং গুহাং 

জিণবর আন! ভংগং 
জীবেশৌচ বিশুদ্ধা। .. 
জে অমুণি অণুন -.. * 
জোগো' 
জোদেইশুদ্বধঙ্মং 

৬৮৩ 

৩২২ 
৯২৪১ 

৪১ 

১৩১ 

৭৫ 

৩২১ 

৮৬৬ 

2৯৯ 

৭৮১ 

88৯২ 

৩৭৬ 

২১৮ 

০. 



৬৮৪ 

জ্যেষ্টো যবীয়সে৷ ১২৩ 
জ্ঞানেন্দ্রিরানি পঞ্চ ৪৯০ 

ঝ 
বল্ল মল্ল' দি ২৭৫ 

টকা ধন্মষ্টকা কন $৩৫ 

তি 

ত আকাশেন বিছ্যন্তে ৫ 
তইয়! হমান অহ্মা ৪৯৬ 
তচ্চৈতন্ভবিশি্টদেঠ  £৫ 
তং রাজা প্রণয়ন ১৪৮ 

তং চৈদেতশ্মিন্ বয়সি 5২ 
তং ফা] চ সমিতিশ্চ ১১৫ 
তঞ্চেদেতম্মিন বয়সি. ৪২ 
ততশ্চ জীবনোপায়ো ৪+৩ 

ং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণে ৭৮ 
ততো বিরাডভজায়ত € 
তিক্তানতন্তং পরমং ০২ 
তত্র যৎল্লীতি ৮০দুক্তহ ১৭১ 

তত্র স্থিতাঃ গাভ'2 ১৪ 
তত্রান্িঃসাসত্যা 18১৯ 

তিৎস্থষ্ট তারা ২১০৭ 

তথ স্তাদাযুদসম্পন্নং ১৫৫ 
তথা কার্মযং সম্প্ঘেৰ 8১০ 

তদধাস্রোদছেছ্ছার্মং ১৫? 

ভদত্যন্তবিমোক্ষো ৯৫২ 

তদ1-্কস্তুদস্থন্থ্্যামী ১৭৭ 

তদাদ্রষ্ট, স্ব্ূপেহব ২৯৭৬ 
তদৈক্গত পভঃ শ্যাদ ১২৪ 

তদ, জ্ঞানম্ ৬ 
তছ্বেজ্ঞাণ ৪, ২ 

তন্মামতু তদক্তা রৎ ১ 

তপত্যাদত্যবচ্চৈৰ ১৪৭ 
তপহশ্রদ্ধেয়ে ভযপ ১৩০ 

তপোম্পবিত্রঃ বিততৎ ১১১ 
তম 'আসীন্ভমসাগুট ১২ 
তমসো। গাব কমে ১২৩ 

সুস্মাৎ কাগপ্য হমাঃ ৩৬৭ 

ভুল্মাদকোরাওত্য ১5১ 

সতার্থ-প্রকাশঃ 

তস্মাদাদৌ সর্ব 

তন্মাদ্। এতস্মৎ 

ওস্মাদেতাঃ সদ] পুজ্য 

তস্ম'দ্বন্থং সহায়! থং 

তন্মৈসবখিগ্যানু 

তশ্যহঃ সং গ্ররণেতারং 

তন্তমধ্যে সপধ।।প্ত 

তাণং অনন্তূনো৷ অখি 

তাপঃ পুগ্ং তথ! নাম 
তামনেন বিধাশেশ 
ত[পসা যতয়ে বিপ্রা 
তিচ্ছরানং পৃণ্ম। 
তিহুঅণ জনং ম্ংতং 
তাক্ষশ্চৈ৭ মৃছুশ্চ 
তেজে [রূপ স্পশবৎ 

তেজোহ দি তেজো। 

তেখুলাপল্লে শ্ভিসঃ 
তে বঙ্ালাকেহ পরাস্ত 

তে বঙ্গালাকেধু 

ঠেষা? গ্রামাণি 

ষ্ঠ শিদুপ্তীত 

কাগারহদা 
শষ শিরিন? তপ্রায় 

নতঃ চি চিন্তুয়ে 

৩ প্রতীতঃ শ্বধস্মেণ 

তং লান। প্রণয়ন 

তং সভা চ সম তিশ্চ 

৫১ 

্ে 

চে 

৬৬/ €২ 

ঞে 

। প্রয়ে! ব্দেশ্য কনে! 

ত্রয়াণামপি 

ভ্রিঘপোত্েসুদস্ত 

ত্রীণে বর্ষান্াদাক্ষেত 
রাণি বুঃজানে। 

টরৈবিভ্যো তৈতসস্তরী 
ত্রেবিছা ভায়া 
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